
  
  
  
  
  
  
  
  




 
  
  

 
 

 
  
  

 
 

 
 



 
 

٢ 

 
 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد

 
رســــــالة يف اختــــــصاص الــــــرب تعــــــاىل بمعرفــــــة الغيــــــب ســــــالة يف ه رفهــــــذ
  فيهـــا شـــتات كـــالم العالمـــة حممـــد نـــارص الـــدين األلبـــاينُ مجعـــت،املطلـــق

ُاخلــــاص هبــــذا املوضــــوع مــــن مجيــــع مــــا وقفــــت عليــــه مــــن تراثــــه املطبــــوع 
واملسموع، مع ترتيب مسائله وتبويبهـا ليـسهل عـىل القـارئ الكـريم تناوهلـا 

 .اوالوصول ملا يريده منه
َّ وقـد ضــممت هـذه الرســالة إىل عمــيل املوسـوعي الــذي مـن اهللا بــه عــيل  َّ ُ ْ َ َ

ً، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل  قــسم العقيــدة،موســوعة العالمــة األلبــاين ُ
تناوهلا للباحثني وطـالب العلـم املعتنـني هبـذا املوضـوع اخلطـري عـىل وجـه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

 سامل آل نعامنشادي بن حممد بن .د
 يف صنعاء اليمن

 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
  



 
 

٣ 

 
ًما معنى علم الغيب الذي اختص اهللا عز وجل به، ثم لو أن رجال علـم أمـرا مغيـب : سؤال ً

يقـال علــم بواسـطة فنجـان أو نحـو ذلـك مـن هـذه الطـرق الـذي يـستعملوهنا، فـام املحظـور أن 
 الغيب أو علم املغيب؟

طلــق فاملقــصود ُالغيــب كــام ال خيفــى عــىل مجيــع احلــارضين إذا أ :الــشيخ
بــه الغيــب الــذايت، أي الــذي يعرفــه اإلنــسان بذاتــه، يعنــي بعلمــه الــذايت دون 
أن يتخذ وسـيلة مـن الوسـائل التـي خلقهـا اهللا عـز وجـل ليـصل هبـا إىل معرفـة 

ب هــو الـــذي اخـــتص اهللا عــز وجـــل بـــه مــا غـــاب عــن بعـــض النـــاس، هــذا الغيـــ
 أخربنــــا بكثـــري مــــن املغيبــــات، صًدون النـــاس، نحــــن مــــثال نعلـــم أن النبــــي 

ًولكن هذا العلم الذي حدثنا به الرسول عليـه الـسالم مل يكـن علـام ذاتيـا بـه،  ً
﴿: وإنام أخربه اهللا عز وجل بواسطة الوحي، كام قـال تعـاىل

﴾ ) فـاهللا عـز وجـل إذا )٢٧:اجلـن ،
ًارتــىض رســوال فينبئــه بــبعض املغيبــات، هــذا الرســول املنبــأ ال يوصــف بأنــه 

ـــُعـــامل بالغيـــب، وإنـــام هـــو م أن «: صـــحيح البخـــاري يف  بالغيـــب كـــام جـــاءأنب
نــي تــرضب عــىل دف  مــر ذات يــوم بجاريــة مــن األنــصار، وهــي تغصالنبــي 
ال يعلـــم الغيـــب إال : فقـــال عليــه الـــسالم. غـــد يف وفينـــا نبـــي يعلــم مـــا: وتقــول

 .»اهللا، دعي هذا وقويل ما كنت تقولني



 
 

٤ 
ك غــد؛ ألنـه هــو ال يعلـم الغيــب بواســطة  يف وفينـا نبــي يعلـم مــا: دعـي قولــ

ذاتـــه، وإنـــام بواســـطة إعـــالم ربـــه إيـــاه عـــىل بعـــض املغيبـــات، إذا عرفنـــا هـــذه 
ً وخالصــة ذلـك أن العلــم بالغيــب إمـا أن يكــون ذاتيـا، وإمــا أن يكــون احلقيقـة

بالواســـطة، فالـــذي اخـــتص اهللا بـــه هـــو القـــسم األول، أمـــا القـــسم اآلخـــر فقـــد 
قـسم وهـم األقلـون بالنـسبة : يتحقق به بعـض النـاس، وهـؤالء النـاس قـسامن

لعموم الناس، هم الرسـل الـذين يـصطفيهم اهللا برسـاالته وبكلامتـه، ويـوحي 
 .إليهم ما يشاء من وحيه

والقــــسم اآلخــــر مـــــن النــــاس الـــــذين يتخــــذون املعرفـــــة والعلــــم الكـــــسبي 
ــشاف بعــض األمــور التــي تغيــب عــادة عــن عامــة النــاس، فهــذا ال  وســيلة الكت

قـــال رســـول اهللا، : ًيقـــال علـــم بالغيـــب، هـــذا كـــأي علـــم، أنـــا مـــثال أقـــول لكـــم
ك غيـب، لكـن أنـا مـا ًوأنت ما سـمعت هبـذا احلـديث إطالقـا، فهـذا بالنـسبة لـ

غيـــب مــن اهللا؛ ألنـــه ال واحــد بعـــد رســول اهللا، لكـــن أنــا بحثـــت  يف قلــت هــذا
ـــــه، فهـــــذا علمـــــي  ـــــك ب ـــــشت، فوجـــــدت هـــــذا احلـــــديث فأعلمت ودرســـــت وفت
ك بــه صــار شــهودا، وخــرج عــن كونــه  ك كــان غيبــا، لكــن ملــا أنبأتــ ًبالنــسبة إليــ ً

 .ًغيبا
ميــــة احلديثــــة، ًعــــىل هــــذا املثــــال البــــسيط متامــــا قــــس كــــل الوســــائل العل

ًوالقديمــــة منهــــا، الفطريــــة والتــــي أخـــــذت جهــــدا جهيــــدا مــــن العلــــامء حتـــــى  ً
ًوصــلوا إىل اكتــشاف أمــور دقيقــة جــدا بعــض عامــة النــاس، أنــا كــسائر النــاس 

مزرعتــه يعلــم مــا ال يعلمــه الطبيــب املطلــع اآلن  يف كنــت ال أعلــم أن الفــالح
ألم، هـــذا الطبيـــب بطـــن ا يف بواســـطة اجلهـــاز التلفزيـــوين هـــذا عـــىل اجلنـــني
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ـــشاف أن يعـــرف هويـــة اجلنـــني هـــو ذكـــر أم أنثـــى، ال  الـــذي وصـــل هبـــذا االكت

ًحقلـــه ومزرعتـــه، مـــثال هـــو يـــستطيع أنـــه إذا قطـــع  يف يعـــرف مـــا يعرفـــه الفـــالح
ك كــم عمرهــا، لكــن اســأل الطبيــب اخلريــت ــ مهنتــه ال  يف الــشجر أن يقــول ل

 مـن أربعـني ســنة أو ًيعـرف، فهـذه هـي املـسألة بـسيطة، بالتجربـة قرأهتـا قـديام
جــذع الــشجرة كــل دائــرة تــدل عــىل ســنة، هــذا لــيس  يف أكثــر، أن هنــاك دوائــر

علــم بالغيــب، هــذا علــم جتــريب، لكــن هــو بالنــسبة لعامــة النــاس غيــب، لكــن 
 .ليس هو الغيب الذي اختص اهللا به

ً مــن هــذا القبيــل أيــضا ممــا كنــت قرأتــه وهــذا أدق، ويمكــن اآلن حتــاولوا 
نفــسكم، لكــن مــا أظــن ســتنجحوا هبــذه اللحظــة الــرسيعة، قــال جتربـوا أنــتم بأ

أظــافره، هنــاك  يف ممكـن معرفــة عمــر اإلنــسان مــن عـدد اخلطــوط املوجــودة
خطــوط ال بـــد رأيتموهــا، كـــل خـــط يعطــي ســـنة، اآلن ترقـــى هــذا العلـــم، قبـــل 
هــذا الرقــي الــذي ربــام يلمــح الــسائل إليــه، نعــرف مــن قــديم الزمــان أن علــامء 

ك حيكمــون ق ك خمططــا ومنهجــا وروزنامــة أنــهالفلــ ــ ــضعون ل ًبــل ســنني، وي ً 
ســـــاعة كـــــذا سيكـــــسف  يف يـــــوم كـــــذا، يف شـــــهر كـــــذا، يف الـــــسنة الفالنيـــــةيف 

ــــك تفاصــــيل دقيقــــة كــــسوف أو خــــسوف كــــيل أو  الــــشمس أو القمــــر، ويعطي
إىل آخره، هذا غيب بالنـسبة لعامـة النـاس، لكـن هـذا لـيس ..نصفي أو جزئي

ي إنــــــسان ممكــــــن أن يــــــصبح مثــــــل هــــــؤالء ًغيبــــــا إنــــــام هــــــو علــــــم إذا درســــــه أ
ًالفلكيــــــني، أخــــــريا اآلن وصــــــلوا إىل اكتــــــشاف كــــــام قــــــد يظــــــن أن هــــــذا مــــــن 

األرحـام، صـاروا اآلن بعـض  يف خصوصيات اهللا عز وجـل، أن ربنـا يعلـم مـا
األطبـــــاء أو كلهـــــم؛ ألهنـــــا وســـــيلة صـــــارت مبذولـــــة، حتـــــى النـــــساء أصـــــبحوا 



 
 

٦ 
ــى، هــذا بواســطة ا لعلــم الــذي يــرسه اهللا عــز وجــل ًيعرفــون إن كــان ذكــرا أو أنث

 .للناس، وعىل مدى هذا الزمان الطويل
هــــو كعلــــم الفلــــك، كمعرفــــة اخلــــسوف والكــــسوف، فهــــذا مــــن هــــذا : ًإذا

ًالقبيــل متامــا، فهــذا لــيس علــام بالغيــب، الغيــب هــو العلــم الــذايت، وهــذا مــن  ً
 .صفة اهللا عز وجل، وال يشاركه أحد من عباده

أن العقيـــدة اإلســـالمية وســـط بـــني غـــالة مـــن هنـــا نـــستطيع أن نتوصـــل إىل 
الـصدور،  يف الصوفية الذين يزعمون بأن بعـض مـشائخهم يطلعـون عـىل مـا

وهـــذا مـــع األســـف نعرفـــه مـــن كثـــري مـــن املريـــدين املزعـــومني، وبـــني بعـــض 
املــــشائخ اجلامــــدين والعلــــامء املتفقهــــني الــــذين ينكــــرون حقــــائق علميــــة ال 

يف اعتقادنـا أن العلـم بالغيـب هـو جمال إلنكارهـا بـسبب تـومههم أن هـذا ينـا
ممــا اخــتص اهللا بــه عــز وجــل، فــنحن نقــول نعــم، العلــم بالغيــب بــدون وســيلة 
خلقهــــا اهللا، هــــذا مــــن خــــصوصيات اهللا عــــز وجــــل ال يــــشاركه فيــــه أحــــد، أمــــا 
العلــم بــبعض املغيبــات اخلافيــة عــىل عامــة النــاس باســتعامل الوســائل التــي 

 وهــذا ال ينــايف اســتقالل اهللا وانفــراد اهللا ذكرهــا اهللا وذللهــا اهللا، فهــذا ممكــن،
 .عز وجل بعلمه بالغيب

   )٠٠: ٠٤: ٥٢/ ٤٢٦(" اهلدى والنور"
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 ص 

ســؤال إذا تفــضلت يل، الــوارد أنــه عليــه الــصالة والــسالم صــىل صــالة  يف شــيخنا: ســؤال
س إىل صـــالة الظهــر، ثـــم صـــىل وصــعد، ثـــم عـــاد ًالفجــر يومـــا ثــم صـــعد املنـــرب فخطــب النـــا

حفظــه منــا مــن : وهكــذا، فــأخربهم بــام كــان ومــا هــو كــائن إىل يــوم القيامــة، يقــول الــصحايب
حفظـه، ونــسيه مــن نــسيه، وإنــه لتمــر عــيل احلاجـة فأتــذكرها كــام يتــذكر الرجــل وجــه الرجــل؛ 

حــدثنا بــام كــان : لومــن علومــك علــم اللــوح والقلــم، فهــو قــا: فاإلمــام البوصــريي عنــدما قــال
اكتـب مـا : ومـاذا أكتـب؟ قـال: اكتـب، قـال: قـال لـه: وبام هو كائن إىل يوم القيامة، وهذا يطابق

 هو كائن إىل يوم القيامة؟
: ًواحلمـد هللا هـذا احلـديث صـحيح ويف صـحيح مـسلم، ثانيـا: ًأوال :الشيخ
يثـه حدثنا بام هـو كـائن إىل يـوم القيامـة حيتمـل يـا أخـي أن يكـون حتد: كلمة

عليــــه الــــسالم حتــــديث بــــاألمور اهلامــــة، ولــــيس بــــاألمور التفــــصيلية التــــي ال 
ًيــستطيع أي بــرش أن يعيهــا وأن يــدركها مهــام أويت علــام وقــوة مــن اهللا تبــارك 

ًأنا أقول معك فرضـا وجـدال: وتعاىل، بمعنى مـن املمكـن أن اهللا عـز وجـل : ً
ــــشاء فيحفظــــه فعــــال  ظــــاهر هــــذا ًيــــصطفي نبيــــه عليــــه الــــصالة والــــسالم بــــام ي

ما كان وما يكون إىل يـوم القيامـة، لكـن كيـف ذلـك : احلديث الصحيح، أي
ًوهو حيدث ناسا غري أنبياء وغري رسل وطـاقتهم حمـدودة، ولـيس هلـم تلـك 

 .الصفة التي اصطفاها ربنا عز وجل نبينا عليه الصالة والسالم



 
 

٨ 
ـــك ال جيـــوز أن نفهـــم احلـــديث، وأنـــا أقـــول ن يمكـــ:  ولـــذلك بـــارك اهللا في

ًجــاءت مناســبة آنفــا، يمكــن ونحــن عــىل الطعــام، وأنــا أذكــر هــذا املثــال ألن 
احلقيقـــة سيـــساعدنا عـــىل فهـــم هـــذا احلـــديث الـــصحيح، ال جيـــوز أن نفـــرس 
ًحـــديثا مـــن أحاديـــث الرســـول عليـــه الـــسالم وقوفـــا عنـــده فقـــط، وإنـــام نوســـع  ً

 يف األحاديــث األخــرى، وهــل تــساعدنا عــىل أن نقــف يف دائـرة النظــر وننظــر
فهمنـــا هلــــذا احلــــديث الــــصحيح بــــاملعنى الواســـع الــــشامل العــــام، كــــام قــــال 

، أم املعنـى يكـون )٤٩: الكهف(﴾﴿: تعـاىل
 أضيق من ذلك؟

:  قــالص ًآنفــا حتــدثنا عــىل الطعــام ســأل ســائل عــن حــديث فيــه أن النبــي
َّاء بــه، ثــم مل يــف بــه، وىف اهللا عــز وجــل عنــه يــوم ًمــن ادان دينــا ويف نيتــه الوفــ«

هــذا حـديث صــحيح، وهبــذا احلــديث يفـرس حــديث آخــر وهنــا : قلنــا» القيامـة
فهــل نفـــرس » يغفــر للــشهيد كــل ذنـــب إال الــدين«: الــشاهد، قــال عليــه الـــسالم

مات الشهيد وعليـه ديـن فـال يغفـر هـذا الـذنب منـه » إال الدين«: هذا احلديث
ال، ألن احلــــديث األول يفــــرس وخيــــصص : الوفــــاء؟ نقــــولًولــــو كــــان ناويــــا 
 .احلديث الثاين

يغفـر للـشهيد كـل «: حديثك هذا يشبه حديثنا الثاين، إذا نظرنـا إليـه وحـده
ســـبيل اهللا  يف ًواهللا هـــذا يشء خطـــري وخطـــري جـــدا، جاهـــد» ذنـــب إىل الـــدين

ــث مــات مــدينا لــبعض املــسلمني؟ يف ومــات  ًســبيل اهللا وال يغفــر لــه ذنبــه حي
 ال، هــذا لــيس عــىل إطالقــه وشــموله، وإنــام هــو خمــصص فــيام إذا كــان لــيس

ًنيتـــه أن يفـــي احلـــق لـــصاحبه، هنـــا هـــذا مثالـــه متامـــا، هـــذا احلـــديث الـــذي يف 



 
 

٩ 
تفـضلت بـه ال شـك أنـه نفهـم منـه أن الرسـول عليـه الـسالم علمـه اهللا كـل كبــري 

﴿: وصــــغري، وأنــــه كــــام قــــال تعــــاىل
﴾) أنـه :  لكـن ال، هـذا غـري صـحيح، وإنـام معنـى احلـديث)٤٩: الكهـف

علمــه أشــياء جوهريــة أساســية مثــل أرشاط الــساعة الكــربى ونحــو ذلــك مـــن 
القــرآن  يف الــصغرى التــي هيــم املــسلمني أن يتعرفــوا عليهــا، كــام قــال تعــاىل

 ،﴿: الكـريم
﴾)٢٧، ٢٦: اجلن(. 

ِهنــا كحـديثنا الــسابق متامـا، هــل ربنـا يطلــع » غيـب«كلمــة : هنـا نحــن نقـول ْ ًُ
ُّعــىل مــا يــراه ربنَــا عــز وجــل : األنبيــاء عــىل غيبــه كلــه؟ ال، قــال علــامء التفــسري َ

ات، ولــيس عــىل كــل ُأن يعلــم مــن شــاء مــن الرســل يطلعــه عــىل بعــض املغيبــ
ك ألن النبــيَاملغيبــ ــ ً كــل نبــي إذا علمــه اهللا علــام وجــب عليــه أن ص ات، ذل

 يف ًغــه املــسلمني، متامــا كــام قالــت الــسيدة عائــشة ريض اهللا تعــاىل عنهــاِّبلُي
 ًومـن حــدثكم بــأن حممــدا«: صـدده، تقــول فيــه يف حـديث طويــل ولــسنا اآلن

ُ كتم شيئا أمر بتبليغـهص ً... «﴿
﴾) مـن «: ، قالـت)٦٧: املائـدة

ُ كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم عىل اهللا الفريةص حدثكم أن حممد ً«. 
عـىل :  أي)٢٦: اجلـن (﴾﴿: ربنا عز وجل كام قال: ًفإذا

بعـض غيبــه، تقـدير مــضاف حمـذوف، ألن النبــي ولـو كــان مـصطفى كــام قلنــا 
ــــا إحاطتــــه بكــــل يشء ســــيكون،  يف علمــــه يف ًلــــيس ممكــــن يكــــون إهلــــا ثاني

ًحينئــذ صــار رشيكــا، وهنـــا نتــذكر شــيئا مهــام جـــدا يتعلــق بعلــم التوحيـــد، اهللا  ً ًً ٍ



 
 

١٠ 
ذاتــه، فلــيس هنــاك مــا قــال الكفــار مــن النــصارى أن  يف واحــدتبــارك وتعــاىل 

 ، ،﴿اهللا ثالث ثالثة، ال، إنام هو إله واحد، 
  ،﴾] ذاتـه، خـالف  يف  فـاهللا واحـد)٤ -١:اإلخـالص

ولـيس كـام يقـول : عبادتـه، فهـو إلـه واحـد، أي يف واحدقول النصارى، وهو 
ــى اآلن، لــيس األمــر كــام قــالوا مــا نعبــدهم : املــرشكون العــرب ويقولــون حت

عبادتـــه، فمـــن اعتقـــد أن اهللا  يف ًإال ليقربونـــا إىل اهللا زلفـــى، فـــاهللا واحـــد أيـــضا
ذاتـــه لكنـــه عبـــد معـــه غـــريه فـــام وحـــده، والتوحيـــد األخـــري أن نقـــول  يف واحـــد
صــــفاته، فــــال  يف عبادتــــه، وواحــــد يف ذاتــــه، وواحــــد يف واحــــد: ن قلنــــابعــــد أ

جيــوز للمــسلم أن يعتقــد بــأن اهللا عــز وجــل أطلــع نبيــه عــىل علــم الغيــب كلــه، 
﴿الغيــب،  صــفة يف ًألنــه صــار رشيكــا معــه
﴾)إن شاء اهللا؟ هكذا اآلية)٦٥: النمل  

 .)٥٩: األنعام(﴾﴿ :مداخلة
ال، نحـن مــا يناسـبنا اآليــة هـذه، ألن هــذه مفـاتيح، رءوس، جمــامع،  :الـشيخ

﴿: لكــن نحــن نريــد اآلن التفــصيل، أنــا أقــول
﴾)ــل ــل(﴾﴿ كــل الغيــب:  أي)٦٥: النم  تبــارك )٦٥: النم

وتعــاىل، انظـــروا يــا إخواننـــا وتعلمـــوا، واعلمــوا بـــأن العلــم لـــيس أن اإلنـــسان 
﴿هاه، : آية يقول يف يسلط عقله

﴾)هـذا خطـأ، ملـاذا؟ ًرسـول اهللا ال يعلـم شـيئا مـن الغيـب: ً إذا)٦٥: النمل ،
 ،﴿: اآليـة الـسابقة يف ألن اهللا قال

﴾) فـال يظهـر عـىل :  متـام، ال تقفـوا عنـد قولـه)٢٧ ،  ٢٦:اجلـن



 
 

١١ 
 عبادتــه، كـــام يف صـــفاته كــام هــو واحـــد يف غيبــه كــل الغيـــب، ال، ألنــه واحــد

تقـــــد أن اهللا أعلــــم نبيــــه عليـــــه عذاتــــه، فـــــال جيــــوز للمــــسلم أن ي يف هــــو واحــــد
 .السالم بكل ما هو كائن إىل يوم القيامة، ألن هذه صفة اهللا عز وجل

ً آخـر أرشت إليـه أنفـا، لكـن أريـد أن أدنـدن حولـه قلـيال، وأرجـو ٌبقي يشء ً
بـأن أعلمـه بكـل إذا كـان اهللا اصـطفى نبيـه عليـه الـسالم : ًأال يكون كثريا، وهو

الغيــب، مــن هــذا اإلنــسان الــذي حيــيط بعلــم الرســول عليــه الــسالم، ويــدعي 
أي فـــن قلتـــه، ولـــه تلميـــذ مـــن  يف أســـتاذ مـــاهر: أنـــه حفظـــه؟ نحـــن نقـــول اآلن

أذكــى النــاس وأكــيس النــاس وأحفــظ النــاس، مــاذا حيفــظ مــن علمــه؟ الــيشء 
صــــدر هــــذا  يف هــــذا األســــتاذ العاقــــل هــــل سيــــصب العلــــم كلــــه: ًالقليــــل، إذا

ًالطالــب؟ ســيكلفه رهقــا وســيكلفه شــططا، وال يكلــف اهللا نفــسا إال وســعها،  ً ً
ًفمـن هـذه احليثيـة التــي تنـايف الطبيعـة البـرشية لــيس معقـوال أن الرسـول عليــه 

العلـــم بالغيـــب  يف ًالـــسالم لـــو أن اهللا أعلمـــه بكـــل يشء وجعلـــه رشيكـــا معـــه
 . يطيقونهًليس معقوال أنه حيدث الناس بام ال يتحملونه وال

 َّفــــرسُأن مثـــل هــــذا احلـــديث جيـــب أن ي: فخالصـــة القـــول بــــارك اهللا فيـــك
عــىل ضــوء عقيــدة املــسلمني املــستقاة مــن كتــاب اهللا كلــه، ومــن ســنة رســول 

ك ص اهللا ــ  وحديثــه كلــه، وال نقــف عــىل حــديث واحــد، ولــذلك أنــا أقــول ل
ًيعــا ًنحــن نــدعي بأننــا أوال مــسلمون مج: هــذه املــسألة يف اآلن كلمــة اخلتــام

 .واحلمد هللا
لكـــن فيـــه يشء آخـــر ندعيـــه وهـــو أننـــا نحـــرتم ســـلفنا الـــصالح مـــن صـــحابة 
وتــابعني وأئمـــة جمتهـــدين، تلقينــا مـــن طـــريقهم علــم الكتـــاب والـــسنة والفقـــه 



 
 

١٢ 
ـــأن النبـــي ْوالعقيـــدة، فمـــن مـــن علـــامء املـــسلمني يقـــول ب َ  علمـــه اهللا كـــل ص َ

بنــاء »  يـوم القيامــةاكتـب مــا هـو كــائن إىل«: احلـديث القلــم يف يشء كـام قــال
ًعــىل حــديث مــسلم، ال أعلــم مــسلام عاملــا ســبقنا إىل مثــل هــذا، ولـــذلك ال  ً
جيــــوز إلنــــسان أن يقــــول خــــالف مــــا قــــال علامؤنــــا مــــن قبــــل عــــىل اخــــتالف 

 .مذاهبهم ومشارهبم
املعــروف عنــد فــضيلتك ســيدنا الــشيخ أن الــصحابة كــانوا أصــدق  :ســؤال

عليـــه الـــصالة والـــسالم، حتـــى أن الروايـــة عـــن النبـــي  يف النـــاس وأدق النـــاس
يشء مــن النــسيان، فــنحن  يف ًأحــدهم كــان ال يتحــدث حرجــا خمافــة أن يقــع

حـــدثنا بــام كـــان وبـــام هـــو «وصــلت لنـــا الروايـــة عـــىل لــسان الـــصحايب بدقـــة، 
حـــدثنا بمفــــاتيح األشـــياء، أو حــــدثنا : ، والــــصحايب يـــستطيع أن يقــــول»كـــائن

ــام قولــه ر ــام كــان ومــا هــو «: يض اهللا عنــهبمجملهــا، أو حــدثنا بعظائمهــا، إن ب
 .تعني الشمول، هذا واحد» كائن

حتــــى مــــا رسيــــة إال وعلمنــــا عنهــــا «: أن الــــصحايب يقــــول: الــــيشء الثــــاين 
 .املجموعة: ، والرسية معروف أهنا»وعلمنا عن قائدها

ك أن اهللا ســبحانه وتعـاىل إذا أطلعــه عــىل علمـه أصــبح لــه رشيكــا  ً أمـا قولــ
احـــد، طاملـــا أنـــا أســـندنا األمـــر إىل اهللا عـــز وجـــل، فهـــذا ال يقـــال بـــه لـــسبب و

 .ًأطلعه فأصبح خملوقا، هذا واحد: وقلنا
 الـيشء الثــاين معــروف عنــد حــرضتك أن اهللا سـبحانه وتعــاىل شــق لــه مــن 

﴿: القـرآن الكـريم، قـال يف أسامئه احلسنى ما هو موجـود
﴾) التوبـة :



 
 

١٣ 
حـــق ســـيدنا  يف قـــال:  وهـــذه مـــن األســـامء احلـــسنى، إنـــام نقـــول كالتـــايل)١٢٨

ً وهـذا مـن األسـامء احلـسنى أيـضا، لكـن )٥٣: احلجر(﴾ب﴿: إسحاق
يـه أحــد، فــإذا خــرج إذا أسـند العلــم إىل اهللا عــز وجـل فهــو قــديم وال يــشاركه ف

عن اهللا عز وجـل فهـو حـادث بالنـسبة للمعلـوم للنبـي عليـه الـصالة والـسالم، 
ــام  فلــو أطلعــه عــىل ــرصيح بأنــه أطلعــه بــام كــان وب الغيــب وقــول الــصحايب ال

هــو كــائن فهــو علــم حــادث بالنــسبة للنبــي عليــه الــصالة والــسالم؛ ألن النبــي 
بحــــال، وال تعنــــي أن رأفــــة ث، فــــال تعنــــي فيــــه املــــشاركة َّعليــــه الــــسالم حمــــد

 هـــي عـــني الرأفـــة اإلهليـــة، وال الرمحـــة النبويـــة هـــي عـــني الرمحـــة ص النبـــي
اإلهليـــــة، ألن الرمحــــــة األوليـــــة أزليــــــة ورمحـــــة النبــــــي عليـــــه الــــــسالم حادثــــــة 
خملوقـة فيــه، كــذلك علـم ســيدنا إســحاق علـم حــادث، بيــنام علـم احلــق جــل 

 .جالله أزيل
ومـــن علومـــك علـــم اللـــوح : نــدما قـــالاإلمـــام البوصـــريي لـــه وجـــه ع: ً فــإذا

أن هـذا احلـديث مـر عليـه، والرجـل لـيس بجاهـل وال مـرشك، : والقلم، يعني
قـرن فيـه علـامء، وفيـه أهـل توحيـد، ويعلمـون الغـث مـن الـسمني،  يف بل كـان

ًفلـو كـان مـرشكا لـردوا عليــه، ثـم املعـروف أنـه إذا كــان لنـا تـسعة وتـسعني بابــا  ً
ــــاك ًنكفــــر هبــــا مــــسلام ثــــم بــــاب مل ــــه؛ نأخــــذ بــــاألحوط طاملــــا أن هن  نكفــــره ب

 .ًوجها
 .ًعفوا أنت اآلن ترشد علن املوضوع وال مؤأخذة :الشيخ

 .ًما رشدت أبدا :السائل
ُأثبت لك أنك رشدت :الشيخ ِ ْ ُ. 



 
 

١٤ 
 .إذا رشدت أنا أسرتجع كالمي :السائل
ًمعلــيش، ألنــه اآلن أنــت تقــول أوال وثانيــا وثالثــا ورابعــا وخامــسا،  :الــشيخ ً ً ً ً

ك اجلــواب عــن رقــم و ك أنــه أنــا حــافظتي كليلــة، لــن أقــول لــ اهللا أنــا أعــرتف لــ
ـــخ، لكـــن شـــعرت أنـــك أخـــريا خرجـــت عـــن ..واحـــد كـــذا ورقـــم اثنـــني كـــذا ًإل

إلـــخ، نحـــن مل ..املوضـــوع ملـــا قلـــت أن البوصـــريي مـــرشك ومـــا أحـــد كفـــره
 .هذا الوادي يف نكن

 ..املجلس هذا مربأ ونظيف..السائد عند جمموعة الناس :مداخلة
ــــشيخ   أنــــه , معلــــيش، لكــــن أنــــت اآلن مــــا قلــــت قــــضية الــــرشك ومــــا رشك :ال

 .ليس بمرشك
 ...قصة يف ألنه :السائل
 أستاذ، قلت أنه ليس بمرشك أم ال؟ معليش يا :الشيخ
 ...ًطبعا، :السائل
ً املجلـس حتـى يكـون نظيفـا، مـا دام مـا  ففـي هـذاًهذا مـا أذكـر أيـضا :الشيخ

 يف لــيس بمــرشك ألنــه هنــا تبــدأ الوســاخة: أحــد قــال أنــه مــرشك فأنــت ال تقــل
هــــذا املجلــــس  يف املجلــــس وال مؤآخــــذة، ألين أضــــطر أقــــول لــــك اآلن أنــــا

القـــول مــا قلنـــا أنـــه  يف إنـــه ذلــك الـــشاعر يغلــو: عــىل العكـــس مــن ذلـــك، قلنــا
ـــــى تقـــــول أنـــــت ـــــيس بمـــــرشك ومـــــا أحـــــد كفـــــره ومـــــا أحـــــد : مـــــرشك حت هـــــو ل

 يف صـــدده، نحـــن معـــك يف اســـمه خـــروج عـــام كنـــا نحـــن إلـــخ، فهـــذا..رشكــه
إلــخ، ..، وقلــت مــن بــاب كــذا وكــذا وكــذامــسلماحلــديث الــذي رواه اإلمــام 



 
 

١٥ 
ك مَّلَسُمـ وبعــضه غــري مَّسلُمــوالـصحايب كــان كــذا وكــذا، بعـضه  ، لكــن مــع ذلــ

ك كــام قلــت بالنــسبة للبوصــريي  ك حــدت وأقــول لــ ًفأنــت أنــا شــاعر متامــا أنــ
موجـود، لكـن نحـن وغريه بدون قصد، لكن احليـدة موجـودة، والغلـو هنـاك 

 .القلوب، ألنه ال يعلم ذلك إال عالم الغيوب يف ال نطلع عىل ما
نحـن مـسلمون واحلمـد هللا، ثـم نحـن نتبـع : أنت اآلن حدت ملـا قلـت لـك

 كـام تقـول أنـت صإلخ، ومل يقل أحد مـنهم بـأن النبـي..السلف واألئمة وو
حـــادث، العلـــم، لكنـــك أنـــت تفـــرق أن علـــم الرســـول  يف ٍهـــو مـــساو هللا: اآلن

ًألن اهللا علمـــه، وهــــذه حقيقـــة أيــــضا ال خيتلـــف فيهــــا اثنـــان، وال ينــــتطح فيهــــا  َّ
ِمن مـن العلـامء الـذين نحـن ننتمـي إلـيهم سـواء كـان: عنزان، لكن أنا سألتك ْ َ 

ة يـــــــديالعقائـــــــد كمـــــــذهب أهـــــــل احلـــــــديث ومـــــــذهب املاتر يف األصـــــــوليف 
ْومـــذهب األشـــاعرة مـــن مـــن هـــؤالء العلـــامء ســـاوى بـــني اهللا وبـــ ِْ  يف ني رســـولهَ

: ًعلم الغيب مع هذا الفـارق الـذي البـد أن يقولـه املـسلم كـام قلـت أنـت آنفـا
  مـشارك هللاص أن هذا بخلق اهللا وبتعلـيم اهللا للنبـي، مـن الـذي قـال أن النبـي

االطــــالع عــــىل املغيبــــات التــــي كانــــت وســــتكون إىل يــــوم القيامــــة، هــــذا يف 
كم بــرصاحة هــل تعلــم الــذي حــدت عنــه وال مؤاخــذة فأنــا أرجــو اجلــواب مــن

 ذلك؟
 .اجلواب برصاحة، أنا ال أستشهد عىل حديث الصحايب بآخر :السائل
 .هذا ما هو جواب :الشيخ
 .أنا أعدل موقف الصحايب بموقف تابعي :السائل
 .ًهذا ليس جوابا بارك اهللا فيك :الشيخ



 
 

١٦ 
ُكــــالم الــــصحايب حيـــــدث، وهــــو أعــــدل النـــــاس بعــــد النبــــي عليـــــه  :الــــسائل ِّ َ ُ
 .السالم
 .ًعفوا أبو أنت يدعوك أنت :الشيخ
 .أبو عبد الرمحن :مداخلة
ــضا، يــا أبــا عبــد  :الــشيخ ًأبــو عبــد الــرمحن، التقينــا أنــا وأبــو عبــد الــرمحن أي

ًال أقـــدم عـــىل حـــديث رســـول اهللا شـــيئا، : أنـــت تقـــول! الـــرمحن لـــو ســـمحت
ك  تــرى أن عبــد الــرمحن هــذا الــذي هــو ســميك وعبــد الــرمحن ذاك خيالفونــ

ًل؟ طبعــا ال، ألــيس كــذلك؟ شــايفها ضــعيفة منــك، الزم تكـــون هــذا القــويف 
 .بنربة قوية، ألن ما فيها خالف هذه، صح أم ال

أن هـــذا احلـــديث هـــل أحـــد مـــن  يف ًلكــن إذا اخلـــالف أيـــن هـــو؟ اخلـــالف
هــذه الــصفة  يف ًعلـامء املــسلمني فهمــه هبــذا الــشمول حيـث صــار مــشاركا هللا

 هـذا، أجبــت جــواب الــسياسيني مـع الفــارق الــذي تفــضلت بـه؟ مــا أجبتنــا عــن
كـــــالم الــــسيايس يكــــون إذا جـــــاءت مناســــبة يمــــد معـــــه : وال مؤآخــــذة، أعنــــي

أنــا : يقــرصه يــضيقه يقــول...أنــا هكــذا أقــصد، وإذا اقتــضت الــسياسة: ويقــول
ًعقيدتــــه يقــــول شــــيئا  يف هــــذا الــــذي قــــصدته، أمــــا جــــواب املــــسلم الــــرصيح

ًواضـحا بينـا، بحيـث أن أهـل املجلـس خيرجــوا عـىل ف هـم واحـد، أنـه الــشيخ ً
أبو عبد الرمحن الذي هو أنا يقول كـذا، والـشيخ أبـو عبـد الـرمحن الـذي هـو 

 .أنت
 .الفقري أبو عبد الرمحن، أنا فقري، ما رصت شيخ الفقري :السائل



 
 

١٧ 
ما لنـا يـا أسـتاذ هبـذه األلقـاب بـارك اهللا فيـك، .أنا الغني بإيامين باهللا :الشيخ

أن : ج عـــىل بينـــة وبـــصرية، يقولـــوناملهـــم إذا خـــرج املجلـــس وانفـــض خيـــر
أنـه ال جيـوز ملـسلم أن :  يقـولاأللبـاينأبو عبـد الـرمحن حممـد نـارص الـدين 

صـفة مـن صـفاته ولـو كـان ذلـك بخلـق  يف  يـشارك اهللاص ًيعتقد بأن حممدا
 .من ربه، هكذا أنا أقول

 .ال يمكن احلادث يكون مثل القديم :السائل
 . أنا أتكلم خطأ اآلن!اسمح يل يا أبا عبد الرمحن :الشيخ
 .هو حمدث فكيف يكون مثل اهللا عز وجل.... :السائل
معليش، لكـن مـا عالقتـه بـاجلواب هـو، املهـم يـا أبـا ...ما جتاوبني :الشيخ

عبــد الــرمحن فيــه خــالف فيــه؟ الــذي قلتــه أنــا، لــيس أنــت تعتقــد اعتقــادي، أنــا 
بـــصري، فـــال اآلن أنـــا أقـــول أن رب العـــاملني هـــو الـــسميع ال: أقـــول عـــن نفـــيس
ــــشاركه أحــــد ــــا يف ي يمكــــن أن : بعــــض العلــــامء يقولــــون يف هــــذه الــــصفة، هن

: يكــــون هنــــاك مــــشاركة، لكــــن مــــشاركة بــــصورة ال يمكــــن أن تــــذكر، بمعنــــى
ً اآلن استحــرضت شــيئا، اهللا أكــرب اهللا أكــرب احلمــد هللا الــذي هــدانا هلــذا -كــام

ــــا لنهتــــدي لــــوال أن هــــدانا اهللا الــــسالم، ، تعــــرف قــــصة اخلــــرض عليــــه .ومــــا كن
 ًتعرفها طبعا؟

 . نعم:السائل
ـــــشيخ القـــــرآن الكـــــريم بـــــصورة  يف احلمـــــد هللا، قـــــصة اخلـــــرض مـــــذكورة :ال

ًح أشـياء كثـرية وكثـرية جـدا، َّموجزة وخمترصة جاء احلـديث الـصحيح فوضـ
وتـذكرت اآلن مـا لــه عالقـة ببحثنـا، وهــو يؤكـد وجهـة نظــري أنـا عـىل األقــل، 



 
 

١٨ 
ـــــا طلبـــــي منـــــك أن  ـــــه أن ـــــسى أن ـــــكوأنـــــا ال أن ـــــاس رأي املوضـــــوع  يف يفهـــــم الن

 .كجواب عن سؤال وجه إليك
 ...أنا أحتدث :السائل
ًال جيـــوز ملـــسلم يـــؤمن بـــاهللا ورســـوله حقــــا، : معلـــيش، فأنـــا قلـــت :الـــشيخ
ــأن اهللا عــز وجــل أعطــى لنبيــه عليــه  يف وكــام جــاء الكتــاب والــسنة أن يعتقــد ب

: ه، أيُلمــِاها عالـسالم علمـه الغيبــي كلـه ال يغـادر صــغرية وال كبـرية إال أحـص
علـــم الرســــول، ألن اهللا علمــــه ذلــــك، هــــذا ال جيــــوز ملــــسلم أن يقــــول ذلــــك، 

ـــى القـــرآن  يف إن اهللا عـــامل الغيـــب كـــام: ال فـــرق عنـــدي بـــني مـــن يقـــول: بمعن
علــــم الغيــــب وهــــذا ...إن اهللا علمنــــي: الكــــريم وهــــذا حــــق، وبــــني مــــن يقــــول

ادث وعلـم اهللا عـز اكتساب من النبي مـن اهللا، أن اهللا علمـه، فعلـم الرسـول حـ
إن : وجـل قــديم واجــب الوجــود، ال يكفــي هــذا التفريــق، فــال جيــوز أن نقــول

م كل يشء مما كـان وممـا سـيكون إىل يـوم القيامـة بتعلـيم اهللا َّعلَ تص النبي
 يف لــه، ال جيــوز أن يقــال هــذا، ملــاذا؟ ألن هــذه مــشاركة أو تــرشيك للرســول

ـــربره أنـــه واهللا هكـــذا اهللا صـــفة مـــن صـــفات اهللا ال يـــسوغ هـــذا التـــرشيك وال  ي
ال جيــوز، ألن هــذا بتعلــيم مــن اهللا لرســوله، : علمـه، أنــا هــذا رأيــي، أنــت قلــت

فخطــــر ببــــايل قبــــل أن أعيــــد عليــــك الــــسؤال الــــسابق حــــديث اخلــــرض عليــــه 
 وقـصة اجلــدار وقــصة ،الـسالم، وجــرى مـا جــرى بيـنهام قــصة الـسفينة وقــصة

ًفأرســـل اهللا طـــريا وقـــف عـــىل الغـــالم، بعـــد أن انتهـــت القـــصة صـــعد الـــسفينة 
حرف السفينة فنقر بمنقاره من املاء قطر قطـرات فقـال اخلـرض عليـه الـسالم 

ك بالنــسبة لعلــم اهللا إال كهــذه القطــرة التــي التقطهــا : ملوســى مــا علمــي وعلمــ



 
 

١٩ 
املثـــال هنــــا هــــو البحـــر وعلــــم األنبيــــاء  يف فــــالعلم اإلهلــــي.الطـــري مــــن البحـــر

ك أن يقــول والرســل هــو قطــرة مــن القطــرات، فــال : مــسلم جيــوز بــارك اهللا فيــ
م الرســول عليــه الــسالم كــل َّ أنـه اهللا علــمــسلمأنـه ال، أنــا أعتقــد بظــاهر حــديث 

 .ما هو كائن إىل يوم القيامة بدون تقييد بالنصوص األخرى
هـل تعلـم أحـدا ًمـن علـامء املـسلمني الـذين : فأنا سألتك وال أزال أسألك

يـــــــة، أو يديث، األشـــــــاعرة، املاترالعقيـــــــدة، أهـــــــل احلـــــــد يف نقلـــــــدهم ســـــــواء
ــخ، قــد قــال هبــذا القــول الواســع الــشامل، مــع االســتثناء الــذي قلتــه ..فقهــاء إل

ــــك مــــن  وهــــو أن اهللا علمــــه، فعلــــم الرســــول حــــادث، هــــل تعلــــم مــــن قــــال ذل
 املسلمني؟
 .الصحايب راوي احلديث :السائل
 .ًهذا ليس جوابا بارك اهللا فيك :الشيخ
مـــا مـــن : ىل صـــحايب، لقـــول الـــصحايب، قـــالوال أحـــتج بتـــابعي عـــ :الـــسائل

رسيـــة وهـــو املجموعـــة الـــصغرية إال وأخربنـــا عنهـــا وعـــن قائـــدها، ثـــم كانـــت 
 ...متر يب احلادثة

إذا ســـمحت يـــا أبـــا عبـــد الــرمحن نحـــن ســـمعناه منـــك، لكـــن الـــذي  :الــشيخ
نريــده منــك ونرجــو أن نحظـــى بــه مــا ســمعناه، أنـــت تفهــم مــن احلــديث هـــذا 

 .الفهم
 .فهم ما قاله الصحايبأنا أ :السائل



 
 

٢٠ 
ك، هــذا تكــرار لثالــث مــرة أو رابــع  :الــشيخ هــذا تكــرار يــا أخــي بــارك اهللا فيــ

مــرة، هــذا أنــت تفهمــه مــن احلــديث، أنــا أفهــم مــن احلــديث أن املقــصود بــه 
، قأصـول ورؤوس األمـور الغيبيـة ولــيس كـل التفاصـيل التــي جـرى هبـا اخللــ

الفهـم،  يف  اآلن خمتلـف معـكما هو كائن وما سيكون إىل يوم القيامـة، فأنـا
الفهـــم، ولكـــن نريـــد مـــا  يف معلـــيش أنـــا أختلـــف معـــك وأنـــت ختتلـــف معـــي

يــدعم فهمــك أو فهمـــي، مــا هـــو الــدعم؟ قـــال الــصحايب، قـــال التــابعي، قـــال 
ك..أبــو حنيفــة: اإلمــام املجتهــد إلــخ، ..أمحــداإلمــام ..الــشافعياإلمــام ..مالــ

ك أبــدا أن تكــرر عــىل مــسا ك، فــإين فهمتــه ًال أرجــوك وال أطلــب منــ معي رأيــ
 .كام أرى هذا النور

أنـــا أرد عليـــك؛ يبقـــى احلـــديث عـــىل مـــا هـــو عليـــه، إال إذا احتـــاج  :الـــسائل
ـــشمول ويفيـــد الكليـــة، فأنـــا  يشء خيرجـــه عـــام هـــو عليـــه، فاحلـــديث يفيـــد ال

 .أطالبك بام طالبتني به
 .هذه رابع مرة :الشيخ
ــضا :الــسائل ك بــام طــالبتني بــه، هــات يل أي ــ  صــحايب أو تــابعي أو ًأنــا أطالب

 .إمام أو جمتهد قال بأن احلديث يعني جممالت األمور ورءوس األشياء
 .ًأنا قلت آنفا :الشيخ
 .اتق اهللا يا أخي :مداخلة
 .ًالشيخ ليس قارصا عن اإلجابة :السائل
 .إن شاء اهللا، أنا أجبت عن هذا السؤال :الشيخ
 .أنت طالبتني وأنا أطالبك :السائل



 
 

٢١ 
 .ا عبد الرمحن اهللا يرىض عليكيا أب :الشيخ

ـــــــسائل ـــــــاج إىل ختـــــــصيص، امل :ال ـــــــُاحلـــــــديث عـــــــىل شـــــــموليته حيت   ب َطال
 .بالتخصيص أنت

القـــضية ليـــست مبـــارزة، وال هـــي مـــصارعة، ! يـــا أبـــا عبـــد الـــرمحن :الـــشيخ
ك يف نحــن ال نعــرف مــا ك، بــس أنــت ملــا قلــت لــ ك، نــسمع مــن لفظــ أنــا : قلبــ

ك، ال، أنـا أريـد أن ألفـت نظـرك إىل وأنـا أجبتـ: أجبتك عن هذا، تقابلني أنت
﴿: قـال اهللا عـز وجـل: تضاعيف كالمي ملا قلت لك يف ما سبق

 ،﴾) الغيـب :  قلـت)٢٧ ، ٢٦:اجلـن
 .هنا ال يعني كل الغيب وإنام بعض الغيب

 ل عىل ذلك؟ما الدلي :السائل
مـا هـو الـدليل؟ : اللغة العربية التي نفهمهـا، أنـت اآلن تقـول يل هنـا :الشيخ

ًالدليل هو تفسري القرآن الذي تلقيناه خلفا عـن سـلف، أنـت هـل تعتقـد وهـذا 
يأخذنا إىل موضوع احلقيقة لعله هـذا الـيشء الـذي نحـن خمتلفـون فيـه اآلن 

ًا أنــه نحــن وإيــاك اآلن هــو فــرع مــن ذاك املوضــوع، وأرجــو أن أكــون متومهــ
ًيشء هــو أصــل مــن أصــول الــرشيعة، وأرجــو أن أكــون وامهــا،  يف خمتلفــون

ذلـك الــيشء الـذي ســأديل بــه  يف ًألن هـذا مــن مـصلحتنا، أنــه إذا كنـت وامهــا
 هبـذا التفـسري الـشامل مـسلمًأننا سنتفق أخريا أنه ال جيوز نحن نفـرس حـديث 

 ًة عـرش قرنـا أن يـأيت إىل نـصهل جيوز ملسلم بعد مخـس: الواسع، ذلك هو
ًالــسنة ويفــرسه منخلعــا عــن كــل هــذه اجلهــود العلميــة التــي  يف القــرآن أويف 

هـذا رأيـي يفـرس بـه : ورثناها عن سـلفنا وخلفنـا ويـأيت بـرأي مـن عنـده ويقـول



 
 

٢٢ 
َّكتابـــــــــــا أو آيـــــــــــة أو حــــــــــــديثا نبويـــــــــــا وال األمـــــــــــر كــــــــــــام قلنـــــــــــا ً ً   تــــــــــــضاعيف  يف ً

 : كالمنا السابق
ــاع يف وكــل خــري ــل رش    مــن ســلفاتب ــن  يف وك ــداع م ــفابت   خل

 :ًوكام قال بعضهم ومل نذكره آنفا، واآلن جاءت املناسبة

ـــوله ـــال رس ـــال اهللا ق ـــم ق ــال الــصحابة لــيس بالتمويــه   العل   ق
  بــني الرســول وبــني رأي فقيــه   ما العلم نصبك للخـالف سـفاهة
  ًحــذرا مــن التعطيــل والتــشبيه   كـال وال جحــد الـصفات ونفيهــا

َاآلن ألـــست مؤمنـــا مفـــ  يف اتبـــاع مـــن ســـلف وكـــل رش يف نـــا أن كـــل خـــريَعً
 ؟خلفابتداع من 
 .ه املسلمونعلي ]هذا الذي[ :السائل
هـل تعتقـد بأنـه جيـوز للمـسلم : احلمد هللا، أعود إىل الـسؤال األول :الشيخ

 ًأن يفرس نصا من كتاب أو سنة تفسري من عنده؟
 .تاب وإما بالسنةًطبعا البد من تفسريه إما بالك :السائل
ك تقــول :الــشيخ ــ تفــسري بالكتــاب، أنــا : ال ال، هــذا غلــط، جــواب خطــأ، ألن
هل جيوز أن تفرس الكتاب بفهمـك اخلـاص أن تـستند كـام قلنـا إىل : أسألك

 .السلف الصالح الذين فرسوه
الذي مثيل قارص ال يستطيع أن يفـرس الكتـاب برأيـه، ألنـه مـا فـيش  :السائل

 .لغة عربية شاملةصفات االجتهاد، وال 



 
 

٢٣ 
ًمجيــل جــدا، إذا :الــشيخ ال جيــوز إلنــسان أن يفــرس آيــة أو حــديث إال وقــد : ً

االنحــــراف  يف دعـــم رأيـــه وتفــــسريه بـــيشء منقـــول عــــن الـــسلف، وإال وقعنـــا
﴿: التـــصوير النبـــوي اجلميـــل يف ًالـــذي أرشنـــا إليـــه آنفـــا
﴾)١٥٣: األنعام(. 

العقائــد عــىل اخــتالف املــذاهب كــام أرشنــا  يف أنــت تعلــم أن هنــاك كتــب
ًآنفــا، لــن جتــد مــن يقــول بــأن علــم النبــي مــساوي لعلــم اهللا مــع التفريــق الــذي 

 .ذكرته
 ...الغيب بعض من علوم اهللا، وليس علم اهللا :السائل
ًأرجوك ما تعيد علينا، نريد شيئا جديدا :الشيخ ً. 
الغيـــب هـــو بعـــض علـــوم اهللا، هـــو ليـــست كـــل علـــوم اهللا عـــز وجـــل  :الـــسائل

 .حمصورة بالغيب
  كيف؟:الشيخ
 .علم اهللا عز وجل: يعني :السائل
 علم اهللا يتعلق باملعدوم أم باملوجود؟ :الشيخ
 ...اهللا سبحانه وتعاىل :السائل
  علـــم اهللا يتعلـــق بـــاملوجود : ب عـــن ســـؤايلأرجـــوك يـــا ســـيد جـــاو :الـــشيخ

 أم باملفقود؟
 .باملوجود :السائل



 
 

٢٤ 
 .ًما معنى كالمك إذا؟ املوجود هو الذي جرى به القلم :الشيخ
  كل ما نراه هو بس علـم اهللا عـز وجـل، بـس هـذا هـو علـم اهللا : يعني :السائل
 عز وجل؟
أمـا الـذي علم اهللا أنه سـيكون فهـو يعلمـه،  يف كل يشء جرى سبق :الشيخ
 .علم اهللا أنه يف مل جير
إذا كان علمه هو ما جرى به القلم بس فقـط فهـذا أطلـع احلـق جـل  :السائل

 .بام كان وما يكون: جالله الصحايب يقول
 .رجعت حليمة إىل عادهتا القيمة :الشيخ

التـــــــي ســــــيقت عــــــن اإلمـــــــام ..نفــــــس الـــــــيشء، وبعــــــدين الــــــشطرة :الــــــسائل
ك علــم اللــوح: البوصــريي  والقلــم، القلــم كتــب بــام كــان ومــا هــو ومــن علومــ

البوصـريي لـه : ًحـدثنا بـام كـان وبـام هـو كـائن، فـإذا: كائن، والـصحايب يقـول
 .هذا يف سند

عـــىل كـــل حـــال نحـــن اآلن نـــدعك لتفكـــر وتـــدعنا لنفكـــر، نـــدعك  :الـــشيخ
لتفكر فيام طرحت من رأي، وتـدعنا نفكـر فـيام سـمعنا مـن رأي لعـل اهللا عـز 

ً وأنا مـا أقـول كـام قلـت أنـت آنفـا غمـزا وملـزاوجل هيدي الضال منا، ً أنـه مـا : ً
﴿: أحد كفره وال أحد رشكه، لكني أقول بلـسان القـرآن الكـريم

﴾)لـذلك اسـمح يل، أنـا أقـول عـن نفـيس )٢٤: سبأ ،
 .أنا بارك اهللا فيك

 .كافرحق ال يف هذه قيلت :السائل



 
 

٢٥ 
 .أنا أقول عن نفيس :الشيخ
 .ًفلذلك غفر اهللا لنا مجيعا :السائل
ــــــا أســــــألك اآلن خاصــــــة عــــــىل منهجــــــك :الــــــشيخ ــــــضالل حمــــــدود أم : أن   ال

 غري حمدود؟
 .نحن ما وصلنا إىل علم املنطق وال إىل غريه :السائل
 .ال حول وال قوة إال باهللا :الشيخ
  الل مبـني، أنـا أترفـع عــن ضـ يف نحـن وإيـاكم لعـىل هــدى أو: أقـول :الـسائل
 .هذا القول
  أنـــا أقـــول القــرآن، يـــا شـــيخ اهللا هيــديك، أتعـــرف يشء عنـــد العلـــامء  :الــشيخ

 .اسمه اقتباس
 .حق املرشكني يف هذه قيلت :السائل
 يشء عند العلامء اسمه اقتباس تعرفه؟ يف :الشيخ
 .العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب :مداخلة
 ..لضالل عندكا: ولذلك أسأله :الشيخ
 .حق الكافر يف يا شيخ هذه اآلية وردت :السائل
 .العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب: اتفاق العلامء كلهم :مداخلة
 .ما يصري تقيس مؤمن تستشهد عليه هبذه اآلية :السائل
 ..نحن ال نقيس يا شيخ اهللا هيديك، أنا لو :الشيخ



 
 

٢٦ 
  .... :السائل

ً قلــيال، نريــد نــضع النقطــة عــىل طريقــة  اســمح يل،معلــيش معلــيش :الــشيخ
 .املحدثني، دائرة ووسطها نقطة إن شاء اهللا

الواقــع وأنــا رجــل رصيــح كــام يعلــم إخــواين هنــا  يف مــا أرجــو احلقيقــة أنــا
ًاملنـام مـسموعا،  يف أين سمعت من سميي أبو عبد الـرمحن مـا كنـت ال أراه

أن اجللــــسة : ولوأقــــول وال حــــول وال قــــوة إال بــــاهللا، لكــــن بجانــــب هــــذا أقــــ
كانت ممتازة من حيث طريقـة األخـذ والـرد، ألنـا نحـن اجتمعنـا مـع كثـري مـن 

األنبيــاء بــل ويف غــري األنبيــاء، لكــن مــع  يف أمثالــه وال مؤآخــذة ممــن يغــالون
ًاألسف الشديد كان ال يمكـن أبـدا نمـيش دقـائق معـدودات، فأنـا أشـكره مـن 

فهــــم منــــا، ونخــــرج مــــن هــــذه احليثيــــة حيــــث مكننــــا مــــن أن نفهــــم منــــه وأن ي
املجلــس كــل عــىل بــصرية فــيام قــال فــالن وقــال فــالن، هــذه مزيــة جيــب أال 

﴿: هتدر، وجيب أن حتفظ؛ ألن اهللا تبارك وتعـاىل يقـول
﴾) يأخـذ  وأنـا أرجـو منـه أال )٨: املائـدة

اعـــدلوا هـــو (مـــن اآليـــة الـــشطر األول، ألنـــه قـــصدي أنـــا الـــشطر الثـــاين، وهـــو 
) ال جيــرمنكم شــنآن قــوم( اآليــة، عــيلمــا يقــول أنــت تطبــق ) أقــرب للتقــوى

 .أنت بغضتني: أي بغض قوم فيقول
 . ال ال:السائل
 .اعدلوا هو أقرب للتقوى: إنام أنا قصدي من اآلية :الشيخ
 ...متزن باحللم وهذا نعهده فيكًالعلم دائام ... :السائل
 .ًجزاك اهللا خريا، تفضل يا أخي :الشيخ



 
 

٢٧ 
للتذكري بـس حـديث النبـي عليـه الـصالة والـسالم عنـدما سـمع .... :مداخلة

 : اجلارية التي كانت تنشد وتغني، وتقول
 غد يف وفينا رسول يعلم ما
دعـــي هـــذا، وقـــويل الـــذي كنـــت : فقـــال رســـول اهللا عليـــه الـــصالة والـــسالم

 .فإنه ال يعلم الغيب إال اهللا، فهل الرسول متناقض: ولنيتق
 .حاشا هللا :الشيخ

 .ال يمكن إال بالفهم الذي ذكره شيخنا حفظه اهللا :املداخل نفسه
حـديث اخلـرض، ذلـك  يف لكن بارك اهللا فيك، نحن ما سـمعنا رأيـه :الشيخ

 عمــم رصيـح بــأن اهللا يتفــرد بعلـم الغيــب، وأرجــو أن تتــذكروا مـا قــال الرجــل،
األشـــياء التـــي مل ختلـــق، مـــن أجـــل يكـــون علمـــه غـــري علـــم  يف علـــم اهللا حتـــى

ــيشء،  ًالرســول الــذي علمــه إيــاه افــرتض شــيئا معلومــا عنــد اهللا، مــا هــو هــذا ال ً
 .هو اليشء الذي مل جير به القلم، ومل يكن إىل يوم القيامة

 ومعــه ص هـذا املوضـع مــن احلـديث أنـه جـاء للنبـي يف اسـتذكر :مداخلـة
فتان بأهــــل اجلنــــة وأهــــل النــــار، يمكــــن هــــذا يوضــــح عــــىل أنــــه إحــــدى صــــحي
 ..علم الغيب، يمكن إذا ذكرت احلديث...صور

 .ًهذا صحيح فعال :الشيخ
آيــات يــسألونك يــسألونك قــل يــسألونك قــل، وعلــم آدم األســامء  :مداخلــة

 .كلها، علم آدم كل األسامء هذا من أجزاء الغيب



 
 

٢٨ 
 كــان عــن الفــتن، عنــدما صــعد النبــيبــس الفكــرة أن هــذا احلــديث  :مداخلــة
  فتحدث عن الفتن أليس كذلك؟ص

 .ًهو كذلك طبعا :الشيخ
ًإذا معنــــى ذلـــــك هــــو حمـــــصور حــــسب فهمـــــي وإذا أنــــا غلطـــــان  :املــــداخل

مــا ..يـصحح، أن احلــديث منــسوب إىل مـا كــان وســيكون مــن الفـتن، مــا علــم
 .قال له عىل الكمبيوتر ماذا يصري فيه

ـــــسائل   يف النبـــــي عليـــــه الـــــصالة والـــــسالم عنـــــدما ... :)أبـــــو عبـــــد الـــــرمحن(ال
صــــالة الفجــــر، ثــــم قــــام وأردوا أن يقومــــوا عــــن  يف الــــصبحيات تــــأخر عــــنهم

احلـديث يرويـه الـشيخ بلفظـه أنـا ...عـالم: الصالة بعدما صلوا وخلصوا قـال
 .ال أذكر لفظه

 .ما عليك، يكفينا املعنى تابع :الشيخ
فوضــع : ال أعلــم، قــال...: تفــيم خيتــصم املــأل األعــىل، فقلــ... :الــسائل

كفيــه بــني كتفــي بــال كيــف وال تــشبيه حتــى وجــدت بردهــا بــني ثــديي، فعلمــت 
ـــــــصم املـــــــأل األعـــــــىل؟ فقلـــــــت: كـــــــل يشء، فـــــــسألني، فقـــــــال  يف :فـــــــيم خيت

أوتيــت علـــم األولـــني : علـــم كــل يشء، وبعـــدين......الكفــارات وكـــذا وكــذا
 يف عنـدنا الفهــمالواقـع لـيس خمتلفـني، احنـا  يف واآلخـرين، فـنحن خمتلفـني

متـر : احلديث، هذا الذي كنا خمتلفـني فيـه، أن الـصحايب يقـول كـذا، ويقـول
ًاملنــام أو شــيئا مثلــه،  يف ً احلادثــة فأتــذكرها كــام يتــذكر النــائم شــيئا يــراهعــيل

معنــاه حــوادث بــسيطة وحــوادث كبــرية ال حيتــاج إىل تــذكري، ثــم حــدثنا بكــل 
ا كــان الـويل يقــول فيـه اهللا ســبحانه رسيـة ومــن هـو قائــدها، فهـذا احنــا نقـول إذ



 
 

٢٩ 
حتـــى أكـــون ســـمعه وبـــرصه الـــذي يـــسمع بـــه : احلـــديث القـــديس يف وتعـــاىل

ًويبرص به، ويده التي يبطش هبا، فهذا ال يعني أنـا ملـا نكـسب العبـد شـيئا مـن  ُ ِ ْ ُ
اهللا عـــز وجـــل أن نجعلـــه إلـــه أو رشيـــك، واملعـــروف أن صـــفة رؤوف فعـــول 

ـــــل، والثنتـــــني للمبالغـــــة، احلـــــدوث ال  يف  وهـــــي تعنـــــي املبالغـــــةورحـــــيم فعي
املـــــشاركة، فـــــالنبي عليـــــه الـــــسالم رؤوف وهـــــو رمحـــــة وعـــــني  يف باملبالغـــــة
 .الرمحة
عـــني : رمحـــة وكفـــى، اهللا مـــا قـــال: ال، مـــا تقـــول عـــني الرمحـــة، قـــل :الـــشيخ
 .الرمحة

أنـــا رمحـــة : رمحـــة فهـــو عـــني الرمحـــة، يقـــول..ه الـــصالةعليـــفهـــو  :الـــسائل
بـــي عليـــه الـــسالم مـــن كونـــه رســـول، بيـــنام رؤوف مهـــداة، فهـــذا ال خيـــرج الن

فعـــول فهـــو كثـــري الرأفـــة، كثـــري وإىل األعـــىل، ثـــم رحـــيم كثـــري وإىل األعـــىل، 
ً رحــــيم واحلــــق رحــــيم إذا ص أن النبــــي: ومنهــــا رمحــــن رحــــيم، منهــــا نقــــول

اللفـظ، ولكــن كــل لـه مدلولــه، انحــرصت  يف املعنــى، يــشرتكان يف يـشرتكان
 .ملشاركة يف املعنىاللفظ ال تعني ا يف املشاركة
هذا رد عليك، اجلملة األخـرية يـا أبـو عبـد الـرمحن لـو تأملـت فيهـا  :الشيخ

 يف االســـم صـــدقت، لكـــن لـــيس مـــشاركة يف ًلوجـــدت ردا عليـــك، مـــشاركة
: الصفة، اآلن أنت قف عند صـفة الـرحيم والرأفـة التـي وصـف ربنـا نبيـه هبـام

شـــموهلا كرمحـــة رب  يف كيفيتهـــا يف هـــل تـــستطيع أن تقـــول أن رمحـــة النبـــي
 العاملني الرمحن الرحيم، أم تقول؟

 .ًطبعا ال :السائل



 
 

٣٠ 
 .والغيب كذلك :الشيخ
 .الرمحة حادثة خملوقة :السائل
والغيــــب كــــذلك،ال حــــول وال قــــوة إال بــــاهللا، أرجــــوك مــــا دام أنــــت  :الــــشيخ
نحـــن نريـــد أن نعـــرف احلـــق، ملـــاذا تـــدير املوضـــوع حـــول القـــضية ال : تقـــول

ا فيــــه خــــالف أن هــــذا خملــــوق، لكــــن اخلــــالف هــــذا خــــالف فيهــــا، نحــــن مــــ
الرمحــــة  يف املخلـــوق يــــساوي ذاك الــــذي لــــيس بمخلــــوق، أنــــت قلــــت اآلن

 ًالعلم طبعا ال؟ يف ًطبعا ال، ملاذا ال تقول
 .ًأنا قلت أنه علم أزيل علم اهللا عز وجل؟ طبعا ال :السائل
 وتقول رمحة الرسول أزلية؟ :الشيخ
 .لمه حادثًطبعا ال، حادثة، وع :السائل
لكــــن لــــيس هــــذا البحــــث اهللا يــــرىض عليــــك، لــــيس هــــذا البحــــث،  :الــــشيخ

: عمومهــا وشــموهلا كــصفة رمحــة الــرمحن، تقــول يف البحــث صــفة الرمحــة
 .ال

 .ًطبعا ال :السائل
ك، لكــن ختــالف وتقــول :الــشيخ العلــم اإلهلــي الــذي هــو : وهــذا نحــن معــ

 .هذه الصفة يف صفة من صفات اهللا أن الرسول يشارك اهللا
 ...ال ال، :السائل
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ــضاعتك،  :الــشيخ ك ب ــ ك، أنــا أعيــد علي اســمح يل يــا أخــي، أنــا أكمــل كالمــ

أن علــــم الرســـــول بالغيــــب يـــــساوي علــــم اهللا، والفـــــرق أن هـــــذا : أنــــت تقـــــول
 .خملوق وذاك غري خملوق، هذا قولك

 ...يساوي علم اهللا بالغيب إال اهللا سبحانه وتعاىل...يعني :مداخلة
ك، وهــياآلن نريــد نر :الــشيخ : جــع للقاعــدة التــي اتفقنــا عليهــا بــارك اهللا فيــ

أنـــا مـــا جيـــوز لنـــا نفـــرس بآرائنـــا وأفكارنـــا، أنـــت اآلن تفهـــم مـــن كلمـــة حـــديث 
ً الـــــذي ذكرتـــــه أخــــريا عنـــــدما وضـــــع رب العـــــاملني كفـــــه بـــــني معــــاذ بـــــن جبـــــل

إلخ، فعلـم كـل يشء، هـذه الكليـة هـل هـي كليـة علـم اهللا عـز وجـل مـن ..يديه
 .ول، أم دون ذلك؟ أرجو جواب يكون واضححيث الكلية والشم

 .جييبك احلديث الذي ساقه الصحايب :السائل
 .ما جياوب :الشيخ
 .بام كتب القلم إىل يوم القيامة :السائل
فيـه ] أن[نقف عنـد هـذا، أنـت جتعـل هـذا الكـالم الـذي أنـت تعتقـد  :الشيخ

فـإن مـن : اًتفسريا لكالم البوصـريي، هـذا التفـسري يـصح فـيام لـو كـان كـام قلنـ
ًمـــن علومـــك، وأنـــت آنفـــا جعلـــت علـــم اهللا : علمـــك علـــم اللـــوح، هـــو يقـــول

علــم موجــود وعلــم مــا نعرفــه نحــن، فهــو جعــل هــذا العلــم املوجــود : علمــني
مـن علــم الرســول وهنــاك علــم آخـر، فأنــت اآلن تــدافع عــن كــالم البوصــريي، 
 أنــت دافــع عــن البوصــريي مــا شــئت، نحــن مــا عنــدنا خــالف، ومــا فيــه عنــدنا

ً يـــشهد أن ال إلـــه إال اهللا وأن حممـــدا رســـول اهللا، مـــسلمًعـــداء أبـــدا بيننـــا وبـــني 
لكــــن ال تــــدافع عــــن خطئــــه، مــــن أجــــل مــــاذا؟ هــــو خطــــاء، وخــــري اخلطــــائني 
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ومــن علمـــك : ومـــن علومــك، أنــت اآلن جتعـــل كالمــه: التوابــون، هــو يقــول

ـــك وبـــني البوصـــريي واضـــح جـــدا، أنـــت : علـــم اللـــوح والقلـــم، أي ًالفـــرق بين
ًعلمــه، ولــيس مــن أيــضا، : عــل مــن علــم الرســول علــم اللــوح والقلــم، أيجت

 .العلم هي تبعيضية يف ألنه من
 .وقد تكون بيانية :السائل
اســـمح يل، أنـــت جتعـــل، فيـــه فـــرق بينـــك وبـــني البوصـــريي، أنـــت  :الـــشيخ

العلــم املــسطور الــذي ســطر : تــدافع عنــه أنــت تــدافع عــن كالمــه، أنــت تقــول
ُبالقلم علمه الرسو َ ِ  .ل عليه السالمَ

ً جـــدال وال نبــــارك لــــك فيـــه طبعــــا، ألن هـــذا خــــالف عقيــــدة ]نقـــول ذلــــك[ ً
مـن علومـك : ًاملسلمني مجيعا، لكن أنت تدافع عن البوصـريي الـذي يقـول

علـم اللــوح والقلــم، وأنـت ال تــؤمن هبــذا، هــل تـؤمن بكــالم البوصــريي عــىل 
 .ظاهره

 .أنا أقول :السائل
 .أسألك بارك اهللا فيك :الشيخ

 .وقد تكون من للتبعيض يا شيخ :لسائلا
 .ال ال، علوم لفظة العلوم :الشيخ
 .من قد تكون بيانية :السائل
  ال حــول وال قــوة إال بــاهللا، يــا أخــي قــد تكــون بيانيــة والعلــوم مجــع  :الــشيخ
 أم مفرد؟
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 يف طاملـــا فيـــه وجـــه يـــا شـــيخ طاملـــا فيـــه وجـــه أن ال نحـــرج الرجـــل :الـــسائل
 ...كالمه

 نحــن ال نـــتكلم عـــن ،ىل مــا نفينـــاه، ال تـــتكلم عــن الرجـــلرجعـــت إ :الــشيخ
 .الرجل، نتكلم عن كالمه

نبــيهم، هــذا  يف دع مــا ادعتــه النــصارى: البوصــريي يقــول! يــا شــيخ :الــسائل
ال تطـروين كـام أطـرت النـصارى عيــسى : موافـق حلـديث النبـي عليـه الـسالم

 .مريمابن 
:  نحـــن نـــسألكمـــا جاوبـــت يـــا أســـتاذ، هـــذه حيـــدة تتـــسجل عليـــك، :الـــشيخ

مــن علــوم الرســول علــم اللــوح، : أنــت ال تقــول بقــول البوصــريي، هــو يقــول
اللـوح، وشـتان بينـك وبينـه، فـإن كنـت مـا  يف علم الرسـول هـو مـا: أنت تقول

جيــــب أن تعــــرتف أن هــــذا الكــــالم : ًنفــــسك فــــإذا يف تــــتكلم بــــه ال يزيــــد عــــام
 اهللا، لكــن هــذا خطــأ، ال تكفــره وال تــرشكه، وهــذا مــا هيمنــا، ألن مــصريه إىل

املجلــس  يف الــرشبة يف الكــالم الــذي يتــربك بــه املــسلمون ويــضعون املــاء
الـــذي يـــتىل عليـــه هـــذا الكـــالم املخـــالف للـــرشع هـــذا جيـــب أن تنكـــره ألنـــه 

أنــــت : خــــالف رأيــــك، خــــالف عقيــــدتك، وإال فعقيــــدتك مثــــل عقيدتــــه، أي
يـــــه مت بكــــالم البوصـــــريي أنــــت تعتقـــــد أنــــه علـــــم الرســــول علَّلَتعتقــــد إن ســـــ

مــــن كـــل، لــــيس هـــو الكــــل، وإال ...الـــسالم بــــام كـــان ومــــا ســـيكون هــــو جـــزء
ك علــم اللــوح والقلــم، هــذا : قولــه يف أخطــأ البوصــريي: ســتقول ومــن علومــ

لـــو ســــلمنا لــــك بقولــــك أن الرســــول عليــــه الـــسالم أحــــاط بكــــل مــــا كــــان ومــــا 
ًسيكون علام إىل يوم القيامة، لكن هـو البوصـريي يزيـد عليـك، فواحـدة مـن 
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ك، تقــول هكــذا  :ثنتــني يــا تقــول البوصــريي خمطــئ لكــن هــو ال معنــا وال معــ

أنت أنـصفت ولـو مـرة واحـدة، أمـا تقـول أنـا أدافـع عـن البوصـريي : نقول لك
مــن : ألنــه اهللا علــم الرســول مــا كــان ومــا ســيكون لــيس هــذا قــول البوصــريي

علـوم، فهـل تــستطيع أن تقنعنـا قبـل أن نخــرج أنـك متفـق معنــا أن هـذا الكــالم 
و قــرآن وال هــو حــديث عـن الرســول عليــه الــسالم، إنـام هــو كــالم رجــل، ال هـ

وقد خيطـئ وقـد يـصيب، إن اجتهـد فأصـاب فلـه أجـران، وإن أخطـأ فلـه أجـر 
 يف أخطــــأ: واحـــد، فهـــل عنـــدك مـــن اجلـــرأة األدبيـــة بـــل االعتقاديـــة أن تقـــول

ـــك إذا كـــان هـــو قاصـــد جمتهـــدا،  يف ًمـــن علومـــه ولـــو كـــان مـــأجورا: قولـــه ًذل
 .ذا االعرتاففنرجو ه
 يف وال أنـــــا] أخطئـــــه[الناحيـــــة اللغويـــــة حتـــــى  يف أنـــــا مـــــا وصـــــلت :الـــــسائل

 .مستوى علمه وال أعلمه، أنا طالب علم
 .نحن نراك أكثر من هذا، ألنك تقول ما ال يقوله أحد :الشيخ
 .ًفلذلك أنا ال أنصب نفيس حكام :السائل
 يف تفـــضلتشـــيخنا قبـــل ننتقـــل، فيـــه نقطــة بـــنفس احلـــديث الـــذي  :مداخلــة
يف احلــديث نفــسه أن الــصحايب ... الــذي تفــضل بــه أخونــامــسلم يف ذكــر أنــه

فيــــه مــــن الــــصحابة : ًحفظــــه مــــن حفظــــه ونــــسيه مــــن نــــسيه، إذا: الــــراوي قــــال
الـصحابة أمنـاء الـرشيعة الـذين  يف ًحفظوا هذا احلديث، والـذي نعتقـده يقينـا

 لفــظ رســول يلــتقطحفظــوا لنــا اإلســالم ومــا رواه ســيد األنــام وكــان أحــدهم 
اهللا ليبثه للناس، هل كـانوا يكتمـون هـذا الـذي قالـه الرسـول مـن هنـا إىل قيـام 

البـد أهنـم قـالوا، ومل يقولـوا، هـا هـي الكتـب : ًالـساعة مـا كـان ومـا يكـون، إذا
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بــني أيـــدينا الـــصحيحان والكتـــب الـــستة واملــسند مل يقولـــوا هـــذا الـــذي ذكـــره 

 .ء كام تفضل الشيخمن كل هذه التفاصيل، إنام هي عيون األشيا
أنا أزيـد عليك،هـات األحاديـث الـصحيحة التـي جتمـع األحاديـث  :الشيخ

ـــــــــضعيفة واألحاديـــــــــث  ـــــــــصحيحة واألحاديـــــــــث احلـــــــــسنة واألحاديـــــــــث ال ال
اللــوح  يف املوضـوعة املكذوبـة عــىل رسـول اهللا، فهـي ال تــساوي قطـرة ممـا

عقيدتـــه عـــن  يف ًاملحفـــوظ، يـــا مجاعـــة أمـــر رهيـــب جـــدا أن خيـــرج املـــسلم
النقل وعن العقـل، العقـل ال يتـسع أن يقبـل أصـحاب الرسـول طبيعـتهم أهنـم 
ينقلوا هذا العلم الـذي ال حيـيط بـه البـرش كلـه، البـرش كلـه بـام فـيهم مـن أنبيـاء 
ورســـل وأوليـــاء وصـــاحلني مـــستحيل أن حييطـــوا بـــام كـــان ومـــا ســـيكون إىل 

 .يوم القيامة، هذا أمر مستحيل
ف سـاعة أو سـاعة مـا الـذي يمكـن أن حمارضة الرسـول نـص :مداخلة أخرى

 .آخر الزمان يف يقال فيها، ربام رؤوس أقالم، أنه
 .هو هذا، رؤوس أقالم :الشيخ

 هل من اجلائز أن حياط علم اهللا بحديث يوم؟ :مداخلة أخرى
 .مستحيل هذا يا مجاعة، مستحيل :الشيخ

معنـاه .إنـك ال تـدري مـا أحـدثوا بعـدك: أمتي أمتي، فيقـال لـه :مداخلة أخرى
 .أنه ال يدري

 .ًطيب جدا :الشيخ
 .هذا احلديث البد من تأويله :السائل
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 .ِّاهللا أكرب، يا شيخ أول بارك اهللا فيك :الشيخ
 .يا شيخ ما سمعت مني هذا :السائل
 .سمعت منك كلمة التأويل :الشيخ
  قبل أن أحتدث؟عيلهل حتكم  :السائل
ـــــك: ال، أنـــــا ســـــمعتك تقـــــول :الـــــشيخ اذا ال تـــــؤول مـــــا ملـــــ: نـــــؤول، نقـــــول ل

ًاسـتندت إليـه مـن نـصوص تأخـذها بأدلتهـا العامـة، أنـا اآلن ملـا سـألتك أخـريا 
أنـــا لـــست بـــذاك العـــامل، وأنـــا ال أنـــصب نفـــيس ألكـــون : بعـــض األســـئلة قلـــت

ــــك أول مــــا تــــسمع نــــصا  ًحكــــام، وملــــاذا تنــــصب نفــــسك للــــدفاع عــــن رأي ل ً
، وحيــــنام أن عنـــدك اســـتعداد للجـــواب عنــــه تـــربز وجتـــاوب عنـــه يف وتـــشعر

ًأنــا لــست عاملــا أنــا طالــب علــم، واهللا :  ومــا عنــدك جــواب قلــتٌسأل ســؤالُتــ
مهـام اإلنـسان !] أنـا عـامل؟[أنا وكل إخواننا طالب علـم، فـيكم إنـسان يقـول 

علمـت فقـد جهـل، كلنـا : ًطلب مـن العلـم فهـو ال يـزال طالبـا للعلـم، فـإذا قـال
لـــب علـــم، أنـــا مـــا أنـــا طا: طـــالب علـــم، لكـــن مـــا نـــتخلص مـــن احلجـــة بكلمـــة

ك مــرارا ــ ًأنــصب نفــيس حكــام، أنــا قلــت ل اســمح يل أكمــل كالمــي، وهــذا : ً
ًكــام تعلــم مــن أدب املجلــس أيــضا، فالرجــل ذكرنــا جــزاه اهللا خــريا بحــديث،  ً

هـــذا احلـــديث نؤولـــه، أنـــا أخـــذت هـــذه الكلمـــة وكفـــاين، ملـــاذا : ًرأســـا قلـــت
ــــك، :  تقــــولتــــؤول هــــذا الــــنص ومل تــــرض بتأويــــل النــــصوص التــــي قلناهــــا ل

ك ــ ــى : الــصحايب أدرى، نقــول ل مــا اختلفنــا أن الــصحايب أدرى، لكــن مــا معن
العمـوم والـشمول، عـىل هـذه املزلقـة نـأيت لـك بآيـة : كالم الصحايب؟ تقـول



 
 

٣٧ 
واهللا أنـــا مـــا أنـــا عـــامل، أنـــا : هـــذه اآليـــة، يمكـــن تقـــول يف مـــن القـــرآن مـــا رأيـــك

 .طالب علم
ظ للقـــرآن، مـــا اآليـــة كلهـــا آيـــة وأنـــت يبـــدو واحلمـــد هللا أنـــك حـــاف يف  اآلن

 ما تذر من يشء إال جعلته كالرميم من حيفظها؟: التي تقول
 ،﴿ :مداخلـة

﴾)٤٢، ٤١: الذاريات(. 
هــــــذا عمــــــوم أم ) مــــــا تــــــذر مــــــن يشء(اهللا خــــــري، أحــــــسنت جــــــزاك  :الــــــشيخ
 خصوص؟
 . عموم:السائل
ُطيب، ما تقول بعمومه أم بتخصصه؟ :الشيخ ِّ َ ْ ِ 
 .ال أعلم :السائل
ال أعلـم، ملـا : هذا الذي ظننتـه، ملـا تـسأله سـؤال علمـي، يقـول لـك :الشيخ

ــَحت نــدع الــنص : ُّك القــضية برأيــك وعقيــدتك وأنــت فيهــا عــىل خطــر تقــولَت
﴿ه، ملـــاذا ال تــــدع هـــذا الـــنص عـــىل عمومــــه عـــىل عمومـــ

﴾) نفـي يتبعهـا احلـرص، هـذا نـص ) مـن يشء(وبعـدها ) مـا ()٤٢: الـذاريات
مـــا تـــذر مـــن «: عـــام، لكـــن علـــامء التفـــسري بـــارك اهللا فيـــك يـــأتون يقولـــون لـــك

أراد اهللا عـز وجــل أن يمحـوه مــن وجـه األرض، وإال مــن هـذه األشــياء » يشء
ًهـــــا وجعلهـــــا هبـــــاء منثـــــورا كـــــام َلُرض اهللا الواســـــعة، فهـــــل أهلـــــك األرض كأ

ًســـــيكون شـــــأن هـــــذه األرض والكواكـــــب األخـــــرى يـــــوم القيامـــــة؟ طبعـــــا ال، 
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 يف فــالعلامء هــم املــصابيح، فيجــب أن نعتـــد بــرأهيم وتفــسريهم، مــا نـــستقل

هكذا الـصحايب قـال؛ آمنـا الـصحايب قـال هكـذا، لكـن هـل أراد : فهم ونقول
 أنـه )٤٢: الـذاريات (﴾﴿:  أم الـشمول، آمنـا بـأن اهللا قـالالعموم

ال، اجلـــواب : قـــال، لكـــن هـــل املعنـــى هـــو العمـــوم والـــشمول، اجلـــواب هنـــا
ال، ملــاذا؟ ألن األدلــة األخــرى إذا مجعناهــا كلهــا تــدلنا عــىل أن علــم : هنــاك

ك مــن املخ يف اهللا ال يــساويه علــم عــامل علــم : الفــة أن تقــولالــدنيا، وال ينجيــ
َهـذا العـامل اهللا أعطـاه إيــاه، ولـيس مـن ذاتـه، وعلــم اهللا مـن ذاتـه، هـذا ال جيــوز 

 .ًأبدا
ُوحــسبك ختامـــا ولـــو مللنــا إخواننـــا بطـــول الكــالم أرجـــوك أن ت ر فـــيام ِّفكـــً

ًقلــت آنفــا جوابــا عــن ســؤالنا، أن الرســول رؤوف والرســول رحــيم، وصــدق  ً
ال، : ل رمحـــة الرســـول كرمحـــة اهللا؟ قلـــتهـــ: اهللا العظـــيم، لكـــن ملـــا ســـألناك

 .ال: هل علم الرسول عليه السالم كعلم اهللا؟ ما قلت
 ...قلت ال :السائل
﴿اســــمح يل، يــــا أخــــي اهللا يــــرىض عليــــك، أنــــا أقـــرأ اآليــــة  :الـــشيخ

﴾)علـــم :  أعــوذ بــاهللا، أســـمع منــي أكمــل الكـــالم، قلــت)٤: املـــاعون
 حيـــث اإلحاطـــة والــشمول، لكنـــه حـــادث، هـــذا قلتـــه، الرســول كعلـــم اهللا مـــن

ك هــذا الكــالم وأقــول: وكــام تقــول ــ ك مــسجل، أنــا أعيــد علي ك : كالمــ كالمــ
ــرصيح، رمحــة النبــي ال  يف مــسجل، لــذلك أرجــو أن تفكــر هــذا االعــرتاف ال

تــساوي رمحــة اهللا، رأفتــه ال تــساوي رأفــة اهللا، علــم الرســول ال يــساوي علــم 
يعلــم بكـــل يشء كـــام حتــتج بحـــديث معـــاذ وغـــريه، اهللا، ومعنــى ذلـــك أنـــه ال 



 
 

٣٩ 
مثــل : احفــظ حــديث اخلــرض عليــه الــسالم: وهـذا الــدليل املــانع مــن أن تقــول

العلــــم البــــرشي والعلــــم اإلهلــــي كقطــــرة مــــن بحــــر، واحلــــديث الــــذي ذكرتــــه 
 .حرضتك ما هو

 ...ال يعلم الغيب إال اهللا، دعي هذا وقويل :مداخلة
 . اهللاأي نعم ال يعلم الغيب إال :الشيخ
وهـــو قـــول النبـــي عليـــه ] حـــديث احلـــوض[احلـــديث الـــذي ســـاقه  :الـــسائل

رب عنــــه، فكيــــف ال الــــصالة والــــسالم، فهــــو النبــــي خيــــرب عنــــه، هــــو النبــــي خيــــ
 .يعلمه، هو خيرب

 .اهللا أكرب :الشيخ
أال ليــذادن رجــال عــن حــويض : هــو خيــرب، فهــو طاملــا خيــرب يقــول :الــسائل

 .م هلمهل: كام يذاد البعري الضال، فأقول
 .أنا أسمع لك لكن اسمع يل أنت فيام بعد :الشيخ
ًســـحقا ســـحقا، : إنـــك ال تـــدري مـــا أحـــدثوا بعـــدك، فـــأقول: فيقـــال :الـــسائل ً

اآلن النبــي عليــه الــسالم أال حيــدث، حيــدث عــن يشء ســيكون، فهــو خيــرب 
 عنه؟

 . ال:الشيخ
 .ال خيرب عنه :السائل
ًال خيــرب عنــه تفــصيال كــام ًال، خيــرب عنــه إمجــاال كــام نقــول نحــن، و :الــشيخ

هــذا املوضــوع إذا كنــت صــحيح  يف تــزعم أنــت، وهــذه حجــة قاصــمة الظهــر



 
 

٤٠ 
ًتريــد تكــون منـــصفا، هــو خيــرب إمجـــاال؛ ألن اهللا عــز وجــل أعلمـــه بــام يكـــون  ً

 وغـريه ممـا حذيفـةًجممال، وهذا من األحاديث الذي يؤيـد تفـسرينا حلـديث 
إنـك ال : ًال، ولـذلك يقـال لـهً، هو يعلـم إمجـاال وال يعلـم تفـصيمسلم يف جاء

ًفأرجو منك قليال مـن اإلنـصاف يـا أبـا عبـد الـرمحن، .تدري ما أحدثوا بعدك
ًاليــوم دنيـــا وغــدا آخـــرة، ومـــا تــدري نفـــس بـــأي أرض متــوت، وأنـــا أراك مثـــل 
َّحكـــايتي؛ ابيـــضت، ومـــا بيننـــا وبـــني القـــرب إال شـــرب، ولـــذلك جيـــب أن تراجـــع 

ًسنة وإمجـــــاع املـــــسلمني خلفـــــا نفـــــسك، هـــــذه عقيـــــدة ختـــــالف الكتـــــاب والـــــ
﴿: القـرآن الكـريم يف ًوسلفا، وربنا عز وجل يقول


﴾)ــساء هــذا  يف ً، عائــذا بــاهللا عــز وجــل أن يكــون أحــد)١١٥: الن

 .املجلس ممن خرج عن سبيل املؤمنني
أســــتاذنا عــــىل التأويـــل الــــذي ذكــــره احلـــاج اهللا جيزيــــه اخلــــري، أن  :مداخلـــة

ِّالرسول عليه السالم حيدث عن هذا، واسـتدل مـن هـذا التحـديث أنـه يعلـم، 
الـسالم سـيحدث ث عنـه الرسـول عليـه الـصالة وّدَهـذا الـذي حـ: فنحن نقول

أصــــحايب : أم مل حيــــدث؟ ســــيحدث، فــــإذا ســــئل النبــــي عليــــه الــــسالم وقــــال
 أصحايب، ماذا سيقال له؟

 ...إنك ال تدري ماذا :السائل
 .كذبت كذبت كذبت :الشيخ



 
 

٤١ 
إذا : ًال تـــدري، هـــل كـــذب رســـول اهللا عليـــه الـــصالة والـــسالم، إذا :مداخلـــة

األخــــــرى   يفاألخــــــرى، وإن أصــــــبت يف قلــــــت بواحــــــدة جانبــــــت الــــــصواب
 ...األخرى يف أخطأت
احلقيقــة يــا إخواننــا أن أخانــا أبــا عبــد الــرمحن إن شــاء اهللا ربنــا عــز  :الــشيخ

أنـــه هـــو طالـــب علـــم : وجـــل هيـــدينا وإيـــاه إىل ســـواء الـــرصاط قـــال كلمـــة حـــق
ولــــيس بعــــامل، وأنــــا أعــــرتف أنــــه مــــثيل طالــــب علــــم، ولكــــن جيــــب عليــــه أن 

علــــم اللغــــة  يف أن: ا قلــــت لــــه اآلنيــــدرس اللغــــة العربيــــة وأســــاليبها، فأنــــا إذ
هذا من إطـالق الكـل وإرادة اجلـزء، يـا تـرى تعـرف أنـت هـذا : يشء يقال فيه

 اللغة العربية؟ يف األسلوب
  . ال:السائل

) احلـــج عرفـــة(: هـــذه املـــشكلة، فلــام الرســـول عليـــه الــسالم يقـــول :الــشيخ
وبـــس ] أصــعد عرفــة[الــذي ال يعــرف اللغــة العربيــة مـــاذا يقــول؟ إذا حجيــت 

َ الكــــل: لكــــن األســــلوب العــــريب يقــــول...انتهــــى املوضــــوع َأطلــــق ْ احلــــج، : َ
ًوأراد شيئا من احلج وهو عرفـة، ملـاذا؟ ألمهيتـه هـذا الـيشء، فمهـم جـدا أن  ً
اهللا يعلــــم رســــوله عليــــه الــــسالم عــــن بعــــض أعــــالم الغيــــب ويعلــــم أصــــحابه 

:  وكفــىبـذلك، أمــا عــن كــل كبـري وصــغري، هــذا أمــر كــام قلنـا وال نؤيــد مــا قلنــا
الــــصفة، مــــع الفــــارق الــــذي هــــو يتمــــسك بــــه ويدنــــدن حولــــه،  يف ًمــــشاركا هللا

﴿: ًكذلك أيـضا إذا قـال اهللا عـز وجـل
﴾) تالوتـه، لكـن مـا هـو هـذا :  قـرآن الفجـر يعنـي)٧٨: اإلسـراء

ملــــاذا أنــــت : يقــــول يل.!.. الفجــــر، ســــبحان اهللاملقــــصود، املقــــصود صــــالة



 
 

٤٢ 
هكـذا قـرآن الفجـر، ال، : وقرآن الفجـر، أنـا أقـول: تؤول القرآن، القرآن يقول

هكـــذا اللغـــة، ال، أنـــت مـــا تعـــرف : صـــالة الفجـــر، هـــو يقـــول يل: أنـــا أقـــول لـــه
اللغـة، مـع األســف العـرب اليــوم كثـري مــنهم نـيس لغتــه العربيـة، ومــا نحـن فيــه 

: اإلسـراء (﴾﴿اآلن يكفـي 

أول اآليــــة، وعطـــف عليهــــا قـــرآن الفجــــر،  يف  الـــصلوات األربعــــة ذكـــرت)٧٨
﴿صــالة الفجـر :  أي)٧٨: اإلســراء(﴾﴿صـالة الفجـر، : أي

﴾)اللغـة العربيـة كـام قــال  يف  بــارك اهللا فيـك أسـلوب هـذا)٧٨: اإلســراء
عرفـه مـن عرفــه وجهـل مـن جهلـه، فيطلــق : ًذلـك الـصحايب أقـول اقتباســا منـه

اللغـة  يف العموم ويراد اخلصوص، يطلق الكـل ويـراد اجلـزء، فهـذا أسـاليب
ًالعربية نحن إذا جهلناها انحرفنا كثريا وخطريا ً. 

 .ًاهللا جيزيك خريا شيخنا :مداخلة
   )٠٠: ٠١: ٢٩٣/٥٤(و) ٠٠: ٤٧: ٢٩٢/٢١(" اهلدى والنور"



 
 

٤٣ 

ص 
  : ]قال اإلمام[

ـــــه...األمـــــر عنـــــدنا معـــــرش املـــــسلمني  عليـــــه الـــــسالم مميـــــز عـــــىل البـــــرش أن
أن يبــــني هــــذه احلقيقــــة للنــــاس -تبــــارك وتعــــاىل- ولــــذلك أمــــره اهللا،بــــالوحي

﴿: آخـر سـورة الكهـف يف فقال
 ﴾صــفة العــصمة مــن اخلطــأ ألنــه كـــام  ص وعــىل هــذا كـــان لكالمــه

 .﴾﴿: وصفه ربه عز وجل
ـــــل ،ً ولـــــيس هـــــذا الـــــوحي حمـــــصورا باألحكـــــام الـــــرشعية فقـــــط ـــــشمل  ب ي

 وإن كـان ال يعلـم ص  فهـو،نـواحي َ أخـرى مـن الـرشيعة منهـا األمـور الغيبيـة
﴿: الغيب كام قـال فـيام حكـاه اهللا عنـه

﴾) ـ فـإن اهللا  )١٨٧: رافاألع
 :قـول اهللا تبـارك وتعـاىل يف ات وهـذا رصيـحَطلعه عىل بعـض املغيبـُتعاىل ي

﴿ ﴾وقـال :﴿
﴾. 

 ولكــــن اهللا ،ال يعلــــم الغيــــب بنفــــسهص اعتقــــاده أن النبــــيفالــــذي جيــــب 
 ثـم هـو صـىل اهللا تعـاىل عليـه وسـلم ،ة عنـاَّعلمه بـبعض األمـور املغيبـُتعاىل ي

 ومــا نعلمــه مــن تفــصيالت أمــور ،يظهرنــا عــىل ذلــك بطريــق الكتــاب والــسنة
اآلخــرة مـــن احلـــرش واجلنــة والنـــار ومـــن عـــامل املالئكــة واجلـــن وغـــري ذلـــك 



 
 

٤٤ 
 لـيس هـو إال مـن األمـور الغيبيـة التـي ، ومـا كـان ومـا سـيكون،ادةمما وراء امل

 فكيــف يــصح بعـد هــذا أن يرتــاب ،َّ ثــم بلغنــا إياهـا،أظهـر اهللا تعــاىل نبيــه عليهـا
ولـو جـاز هـذا للـزم منـه رد أحاديـث ! حديثه ألنه خيرب عن الغيـب؟ يف مسلم

ًكثـــرية جـــدا قـــد تبلـــغ املائـــة حـــديثا أو تزيـــد  ص نبوتـــه هـــي كلهـــا مـــن أعـــالم ،ً
 ومــن املعلــوم أن مــا لــزم منــه ،ُّ ورد مثــل هــذا ظــاهر الــبطالن،وصــدق رســالته
ــث املــشار إليهــا احلــافظ ابــن ،باطــل فهــو باطــل  وقــد استقــىص هــذه األحادي

ًتارخيــــه وعقـــد هلــــا بابـــا خاصــــا فقـــال يف كثـــري مــــن  ص بــــاب مـــا أخــــرب بـــه«: ً
ه ســــواء الكائنــــات املــــستقبلة ويف حياتــــه وبعــــدها فوقعــــت طبــــق مــــا أخــــرب بــــ

 »البدايـــــة والنهايـــــة«يف ...)فلرتاجـــــع( ثـــــم ذكرهـــــا يف فـــــصول كثـــــرية »بــــسواء
 وصــــدق اهللا ,ًذلـــك هــــدى ونـــورا بــــإذن اهللا تعـــاىل يف جيـــد) ٢٥٦-٦/١٨٢(

﴿: العظـيم إذ يقـول


﴾. وقال:﴿ 





﴾. 
فليقــرأ املــسلمون كتــاب رهبــم وليتــدبروه بقلــوهبم يكــن عــصمة هلــم مــن 

 : ص  قال،الزيغ والضالل



 
 

٤٥ 
مــسكوا بــه فــإنكم لــن  فت، وطرفــه بأيــديكم،إن هــذا القــرآن طرفــه بيــد اهللا«

 .»ًتضلوا ولن هتلكوا بعده أبدا
  )١٦١-١٥٩ ص"( مقاالت األلباين"

                                                
 رقــم ١ج (صـحيحة  يف وابــن حبـان) ٧٤ص(» قيـام الليـل« يف حـديث صـحيح، أخرجـه ابــن نـرص )١(

الكبـري بإسـناد  يف رواه الطـرباين «:)١/٤٠(» الرتغيـب« يف بسند صـحيح، وقـال املنـذري) ١٢٢
 ].منه.[»يدج



 
 

٤٦ 

ص  
 

   يعلــــــــم الغيــــــــب فهــــــــل جيــــــــوز ص إمــــــــام مــــــــسجد يــــــــدعي بــــــــأن رســــــــول اهللا: ســــــــؤال
  الصالة خلفه؟
 : اجلواب

ال يعلـــم   بـــأن الرســـول عليـــه الـــسالمرصحيـــةالقرآنيـــة الـــواردة النـــصوص 
ولــو كنـت أعلــم الغيـب الســتكثرت مـن اخلــري ﴿: قولــه تعـاىل يف الغيـب كـام

 هلـــذا املعنـــى كمثـــل ًدةِّ مؤكـــً واألحاديـــث الـــواردة أيـــضا﴾ومـــا مـــسني الـــسوء
 وهــي ٍ صـغريةٍ مـر بجاريـةص صـحيح البخـاري أن النبــي يف احلـديث الـذي

ــُت : الــــسالم وعليـــه الـــصالة  فقــــال»غـــديف  وفينـــا نبــــي يعلـــم مـــا«: ي وتقـــولغنـِّ
مــن :  يعنــي،»ال يعلــم الغيـب إال اهللا وقــويل مثــل مــا كنـت تقــولني؛ دعـي هــذا«

 ال جيـوز الـصالة ٍفحينئـذ ذلـك ثـم أرص عـىل ضـالله َغِّلـُ فـإذا ب،الكالم املباح
 . نعم،خلفه

  )٠٠: ٥٠: ٢٦/ ١٩(" اهلدى والنور"



 
 

٤٧ 

 
ص 

 : ص اهللا رسول قال: قال عائش بن الرمحن عبد عن
 املــــــأل خيتـــــصم فـــــبم: قــــــال صـــــورة أحـــــسن يف وجــــــل عـــــز ريب رأيـــــت "

 بــني بردهــا فوجــدت كتفــي بــني كفــه فوضــع: قــال أعلــم أنــت: قلــت ؟األعــىل
﴿: وتــال واألرض الــساموات يف مــا فعلمــت ثــديي

﴾. 

 ]: "السموات واألرض يف فعلمت ما": صًقال اإلمام معلقا عىل قوله [
يعنــي مــا أعلمــه اهللا تعــاىل ممــا فــيهام مــن املالئكــة واألشــجار وغريمهــا، 
وهـو عبـارة عــن سـعة علمــه الـذي فــتح اهللا عليـه، والبــد مـن هــذا التقييـد الــذي 

 يف م مجيـــــع الكائنـــــات التـــــي إذ ال يـــــصح إطـــــالق القـــــول بأنـــــه علـــــ؛ذكرنـــــاه
وهـو ) ١/٤٦٣( كام قال العالمـة الـشيخ عـيل القـاري ،الساموات واألرض

 .الظاهر
  ).١/٢٢٥"(حتقيق مشكاة املصابيح"



 
 

٤٨ 

 
 وراجعــه ســيدنا صيف حــديث املعــراج عنـدما فرضــت الــصالة عـىل الرســول : .سـؤال
 كيف كانت املسألة هذه؟..موسى

األمـــــــــور غيبيـــــــــة خـــــــــذوها قاعــــــــــدة !  كيـــــــــف بـــــــــارك اهللا فيـــــــــكال :الـــــــــشيخ 
املغيبـات، وحـسبك أن تقـرص فتقـول كيـف، غـريك  يف ال كيـف..واسرتحيوا

ًيلــف ويــدور وحيكــي كالمــا طــويال لكــن ينتهــي إىل هــذه الكلمــة التــي أنــت  ً
املغيبــــات، اإليــــامن املطلـــق وفقــــط بــــدون  يف كيــــف؟ ال كيـــف: قلـــت عنهــــا

مـــا وراء العقـــل مــــا ..املـــادة كــــام يقولـــون اليـــومتكييـــف؛ ألنـــه عـــامل مـــا وراء 
 .ًيقاس عليه حياتنا هذه املادية والعكس بالعكس أيضا

  )٠٠: ٥٩: ٢٨/٥٤(" اهلدى والنور"



 
 

٤٩ 

 
  : ]قال اإلمام[

غــــري مــــرشوعة، فهــــي مــــن ] أي طريقــــة الكــــشف[مــــع كــــون هــــذه الطريقــــة 
إلطـــالع عــىل املغيبــات بعـــد خــتم رســالة بـــالنبي املــستحيل أن توصــل إىل ا

﴿:  ونـزول قولـه تعـاىلص
 ،﴾احلقيقـــة إنـــام توصـــل إىل أوهـــام وخيـــاالت  يف نعـــم هـــي

 .ًيتومهوهنا كشوفا ومغيبات

  ).٢/١٩٤"(التعليق على التنكيل"



 
 

٥٠ 

 
 

 

بطــن أمــه  يف توجــد طريقــة علميــة الكتــشاف الولــد مــن البنــت وهــو: يقــول الــسائل: ســؤال
 أثناء احلمل، فهل هذا صحيح؟

أمـا هــل هـذا صـحيح أو لــيس بـصحيح فهـذا لــيس مـن اختــصايص؛  :الـشيخ
 حـدود مـا قرأنـا أن القـضية ال تـزال يف ن هـذا لـه عالقـة بعلـم الطـب، ولكـنأل

حــدود البحــث والتحقـــق، وأشــعر بـــأن الــدافع عــىل مثـــل هــذا الـــسؤال أن يف 
ك أو ُالـسائل أو غــريه خيـشى مــن أن يـ ك حقيقـة علميــة، فيختلـف ذلــ ًصبح ذلــ ً

م إال األرحـــا يف ح بأنــه ال يعلـــم مــاِّرصُيتــضاد مـــع النــصوص الـــرشعية التــي تـــ
اهللا تبــارك وتعــاىل، هــذا التــوهم هــو الــذي جيعــل بعــض املــسلمني خيــشون 

 مـع العلـم الـديني، التجريبـيحـني ذلـك العلـم ...ًأن يكون هـذا النبـأ صـحيحا
 والواقــع أنــه ال خــوف عــىل العقيــدة اإلســالمية هبــذه القــضية كــام هــو الــشأن

ًاجلنــني ذكــرا ًكــل قــضايا اإلســالم فــيام لــو ثبــت علميــا إمكــان معرفــة كــون يف 
أو أنثـى بواسـطة مـن الوسـائط أو بوســيلة مـن الوسـائل العلميـة التـي يــسخرها 
اهللا تبــارك وتعــاىل ملــن يــشاء مــن عبــاده، ال خــوف مــن ذلــك؛ ألن املقــصود 

 : األرحام أمران اثنان يف من تفرد اهللا عز وجل بعلمه بام



 
 

٥١ 
ـــك علـــام ذاتيـــا، أمـــا هـــذا العلـــم الت: األمـــر األول ًأنـــه يعلـــم ذل بـــي فهـــو يجرً

علم بوسيلة من هذه الوسـائل التـي خيلقهـا اهللا تبـارك وتعـاىل ملـن يـشاء مـن ُي
﴿: عباده كام ذكرنا، ففرق بني العلم اإلهلي حيث أنه علـم ذايت

﴾)فهـو لـيس بحاجـة إىل وسـيلة، بيـنام العبـاد هـم بحاجـة إىل أن )١٤:امللك 
 التـي يـسخرها اهللا هلـم فيطلعـون هبـا عـىل مـا يتعاطوا كل وسيلة من الوسائل

ًيكــــون عــــادة خافيــــا عــــىل ســــائر النــــاس الــــذين ال يتعــــاطون هــــذه الوســــائل،  ً
ًفــالتفريق بــني العلــم الــذايت بالغيــب أمــر رضوري جــدا ينبغــي أن نستحــرضه 

 .مثل هذه املسائل التي تشكل عىل بعض الناس يف ًدائام
ً وال شـــك وهـــي أن كثـــريا مـــن فــإنكم تعلمـــون حقيقـــة علميـــة ال ريـــب فيهــا

الفلكيــني يتنبئــون عــىل الكــسوف واخلــسوف قبــل أن يقــع لــيس بــشهور وال 
ًبـــسنة وال بـــسنني وإنـــام هـــي عمليـــات حـــسابية دقيقـــة جـــدا ملـــا ســـخر اهللا كـــام 
ذكرنــــا للنــــاس هبــــا يتمكنــــون مــــن أن يتنبئــــوا وأن خيــــربوا النــــاس بالكــــسوف 

ًم حيتـــــوي عـــــادة عـــــىل واخلـــــسوف إىل مـــــا بعـــــد ســـــنني طويلـــــة، ثـــــم إن نبـــــئه
املنطقــــة الفالنيــــة يكــــون  يف أن اخلــــسوف:  دقيقــــة بحيــــث يقولــــونتفاصــــيل

ًخــسوفا كليــا  ،ًيف منطقــة ثالثــة يكــون جزئيــا..ًيف منطقــة ثانيــة يكــون نــصفيا..ً
مكـان كـذا إىل آخـره، هـل  يف مكـان كـذا وال يـرى يف رى اخلسوفُوهكذا ي

ًهـــذا الـــذي أصـــبح أمـــرا ملموســـا ال شـــك فيـــه وال ريـــ ب ولـــيس هـــو كاملـــسألة ً
 يف ً حوهلـــــا، الكـــــسوف واخلـــــسوف هـــــذا دائـــــام نقـــــرؤهُه الـــــسؤالِّجـــــُالتـــــي و

اجلرائد ويقع ذلك، فهل هذا من العلـم الغيـب الـذي تفـرد اهللا تبـارك وتعـاىل 
﴿: آيات كثرية منهـا يف به كام

﴾)ًال؛ ألن املقـصود بالغيـب هنـا هـو مـا يتخيلـه كثـريا : ؟ اجلـواب)٦٥: ملالن



 
 

٥٢ 
ـــث يـــذكرون كتـــب هـــؤالء  يف ممـــن ينتمـــون إىل التـــصوف أو إىل الطـــرق حي

ــأن الــويل الفــالين كــان ينظــر هكــذا فيطلــع عــىل اللــوح املحفــوظ ويقــول : ب
فــالن يمــوت وفــالن يــسعد وفــالن يــشقى إىل آخــره، هــذا العلــم الــذايت لــيس 

علـــم  يف كـــل يشء، ومـــن ذلـــك ال رشيـــك لـــه يف  وحـــده ال رشيـــك لـــهإال هللا
 .الغيب

﴿: جلسة مضت قول اهللا تبـارك وتعـاىل يف كنت ذكرت لكم
﴾)انظـروا كيـف )٢٧ -٢٦: اجلن 

تعــاىل بالغيـب فيــذكر أنـه يعلــم الغيـب بذاتــه، ق بـني علمــه تبـارك وِّفــرُيقـول وي
ـــــبعض املغيبـــــات  ـــــا ب ـــــار الـــــذين يأتوننـــــا أحيان ًأمـــــا الرســـــل املـــــصطفني األخي
ــإطالع اهللا هلــم  فعلمهــم هبــا لــيس مــن بــاب العلــم بالغيــب ذاتيــة مــنهم وإنــام ب

 ًم أحـدا عـىل ذلـكِعلـُفـال ي.. فـال يطلـع)٢٦:اجلن( ﴾﴿عليه، 
هـذه األحاديـث الكثـرية : ً فـإذا)٢٧: اجلـن (﴾﴿الغيـب 

 كتــب احلــديث والتــي تــدخل بــصورة خاصــة يف ًوالكثــرية جــدا التــي جــاءت
ًعالمـات الــساعة ســواء مــا كــان منهــا مــن العالمــات الكــربى أو الــصغرى، يف 

رد اهللا بـه ســبحانه هـذا لـيس مـن علـم الرسـول بالغيــب؛ ألن هـذا كـام ذكرنـا تفـ
وتعاىل، وإنام هذا من إطالع اهللا عز وجل لنبيـه عـىل مـا شـاء مـن الغيـب، إذا 

 علينـا أن نفهـم أن تنبـؤ الفلكيـني بخـسوف الـشمس َلُهَعرفنـا هـذه احلقيقـة سـ
والقمـــر هــــذا لــــيس مــــن بـــاب االطــــالع عــــىل الغيــــب ولـــيس مــــن بــــاب العلــــم 

ون ِســـخرها اهللا هلــم فيـــصلبالغيــب وإنـــام هــو اســـتعامل مــنهم للوســـائل التــي 
احلقيقـة لــو  يف هبـا إىل معرفــة مـا غــاب عـن ســائر النـاس، وهــؤالء النـاس هــم

ســـلكوا نفـــس الـــسبيل مـــن الـــتعلم للوســـائل التـــي هـــم تعلموهـــا فتمكنـــوا هبـــا 



 
 

٥٣ 
ًمعرفـة متــى يقــع اخلـسوف عــىل التفــصيل الــسابق ذكـره لكــانوا أيــضا عــارفني 

 .معرفتهم بالكسوف واخلسوف
يشء غــاب عــن النــاس بوســيلة مــن الوســائل التــي خلقهــا اهللا العلــم بــ: ًفــإذا

ًهـــذا لـــيس مـــن بـــاب معرفـــة الغيـــب فـــال إشـــكال، هنـــاك مـــثال أمـــر كنـــت قرأتـــه 
أن الفــالح : ًبعــض الكتــب يمكــن أن يكــون صــحيحا وهــو الغالــب يف ًقــديام

 يف يمكنــه أن يعــرف عمــر الــشجرة بعــد قطــع جــذعها مــن الــدوائر التــي يراهــا
هـــذا  يف بـــأن كـــل دائـــرة تعنـــي ســـنة، فـــإذا كـــان هنـــاك: وننفـــس اجلـــذع، فيقولـــ

ــشجرة ســنتان، ثالثــة ثالثــة وهكــذا، : اجلــذع دائرتــان فهــو يقــول عمــر هــذه ال
ــــك ــــه يمكــــن معرفــــة عمــــر : بــــل كنــــت قــــرأت مــــا هــــو أدق وأغــــرب مــــن ذل بأن

أظــافر اإلنــسان  يف رى بــيشء مــن الدقــةُاإلنــسان بــالنظر إىل اخلطــوط التــي تــ
ــضا يعنــي ســن ة، فهــذا مــا هيمنــي هــل صــح أم مل يــصح، كمــسألة ًفكــل خــط أي

ك فــال إشــكال ولــيس  اجلنـني واالكتــشاف أنــه ذكــر أو أنثــى، لكـن إن صــح ذلــ
علـــم الغيــــب وإنــــام هـــو مــــن طريــــق  يف هـــو مــــن بــــاب مـــشاركة اهللا عــــز وجــــل

فـــى عـــىل َف هبـــا عـــىل مـــا خيَّاســـتغالل هـــذه الوســـائل التـــي خلقهـــا اهللا وتعـــر
 .الناس

ًنـا أبـدا صـح طبيـا اكتـشاف هويـة اجلنـني أذكـر هـو أم إذا عرفنا هذا فـال هيم ً
أنثى أو مل يصح؛ ألنـه إن صـح فلـيس ذلـك مـن بـاب العلـم بالغيـب وإنـام هـو 
من باب استغالل الوسائل التـي سـخرها اهللا لإلنـسان الستكـشاف مـا ورائهـا 

 .ًمن األمور التي تغيب عادة عىل سائر الناس



 
 

٥٤ 
الغيـب مـن نـاحيتني هـذه إحــدامها،  يف أن هـذا ال يعنـي مـشاركة اهللا: قلـت
: لقمـان (﴾﴿: أن اهللا تبارك وتعاىل حينام قـال: واألخرى

ًهــو وحــده فقــط يعلــم تفــصيليا، فــإن اســتطاع العلــم مــثال أن يكتــشف :  أي)٣٤ ً
ًهوية اجلنـني هـل هـو ذكـر أو أنثـى ولكـن هـو ال يـستطيع أن حيـيط علـام هبـذا 

ً هل هو سيكون كامال أم يكـون ناقـصا؟ يعنـيًاجلنني مثال ًخلقـه يكـون تامـا : ً
األرحـام قبـل أن تعلـق العلقـة هنـاك أو البويـضة كـام  يف ًأم ناقصا، ثم يعلم ما

رحــم املــرأة فــاهللا  يف يقولــون بمنــي الرجــل، فمجــرد أن يقــذف الرجــل بامئــه
 أو ًعـــز وجـــل يعـــرف أن هـــذا املـــاء ســـينعقد أو ال، وإذا انعقـــد ســـيكون ذكـــرا

ًأنثــــى، وإذا كــــان ذكــــرا أو أنثــــى هــــل ســــيكون خلقــــه تامــــا أم ال، هــــل ســــيكون  ً
ًســـعيدا أم شـــقيا أم أم إىل آخـــره، هـــذه التفاصـــيل مـــستحيل عـــىل العلـــم مهـــام  ً
ًعــال وســـام أن حيــيط هبـــا علــام، كـــذلك هــو ممـــا تفــرد اهللا بـــه عــز وجـــل وهـــو 

 .)٣٤: لقمان(﴾﴿: املعنى بقوله
م إتيـــان الكهـــان ِّرُفلـــامذا حـــ: ًتقريبـــا بالـــسؤال، أحـــد اإلخـــوة يقـــول :مداخلـــة

ًوهــــم أيــــضا يــــستعملون بعــــض الوســـــائل ملعرفــــة بعــــض الغيــــب عــــن ســـــائر 
 .الناس؟
 ثمة فرق كبري بـني املـسألتني، الكهـان يتـصلون باجلـان، وكـام ثبـت :الشيخ

ك مجيعــا أن اجلــن يــسيف  رتقون ًاألحاديــث الــصحيحة ولعلكــم تــذكرون ذلــ
ــزل أحــدهم إىل قرينــه مــن اإلنــس فيلقــي أذنــه مــا يكــون قــد  يف الــسمع، ثــم ين

ك أكاذيــب  سـمعه مــن الــسامء ممــا تتحــدث بــه املالئكــة، ثــم يــضيفون إىل ذلــ
ًكثـرية وكثـرية جــدا، فيخـتلط احلـق الــذي سـمعه اجلنـي مــن حـديث املالئكــة 



 
 

٥٥ 
مــن اإلنــس، أذن قـرينهم  يف ًبالباطـل الــذي أضـافوه إليــه، وألقــوا ذلـك مجيعــا

ولـــــذلك فكـــــانوا يـــــستغلون وال يزالـــــون يـــــستغلون هـــــذا إىل اليـــــوم ليومهـــــوا 
النـــاس أهنـــم يعرفـــون مـــا جيهلـــه النـــاس مـــن العلـــم بالغيـــب، ولـــذلك وألهنـــم 
: أضــلوا بـــذلك وضـــلوا هنـــى الرســـول عليـــه الـــسالم عـــن إتيـــان الكهـــان وقـــال

ُمن أتى كاهنًا أو عرافا فصدقه بام يقول فقد كفر بام أ«  .»ىل حممدنزل عً
ضـالل مبـني بـسبب أهنـم كفـروا بـرب  يف أما هـؤالء األطبـاء فهـم مـع أهنـم

العــاملني ومل يؤمنــوا بــرشيعته التــي أنزهلــا عــىل قلــب نبينــا عليــه الــسالم فهــم 
مــع هـــذا الـــضالل ال يــدعون أهنـــم يعرفـــون الغيـــب، بــل هـــم يـــرصحون بـــأهنم 

الء الـذين يتعـاطون ًكلام ازدادوا علام ازدادوا معرفة بجهلهـم فـشتان بـني هـؤ
الوســـائل العلميـــة ملنفعـــة النـــاس والكـــشف عـــام يـــرضهم وعـــام يـــنفعهم وال 

َّعون شــــيئا مــــن الـــــصلة بعــــامل الــــسامء شــــتان بـــــني هــــؤالء وبــــني العـــــرَّيــــد افني ً
ـــــان إلـــــيهم نبينـــــاوالكهـــــان الـــــذين حـــــذرنا  ـــــه الـــــصالة والـــــسالم مـــــن اإلتي  علي

 .وتصديقهم
 )٠٠: ٣٨: ٠٠٤٠ /٦(" فتاوى اإلمارات"



 
 

٥٦ 

 
 

 ]: قال اإلمام[
 بــــل هــــو مــــن ,نفــــس الغــــري لــــيس مــــن اجلزئيــــات القريبــــة يف  اإلخبــــار عــــام

 فيـستحيل أن يـصل ﴾﴿ :خصوصيات اهللا تبارك وتعـاىل
 ونحـــوه اإلخبـــار ,الرياضـــة مـــن مـــؤمن أو كـــافرإىل هـــذه املرتبـــة مـــن يتعـــاطى 

 األخــريان ونحومهــا قــد يكــون , نعــم هــذا األمــران, أو بقدومــه,بمــوت الغائــب
 أو ،مـــن وحـــي الـــشيطان اجلنـــي الـــذي يـــسرتق الـــسمع إىل الـــشيطان اإلنـــيس

يمكنــه بحكــم جبلتـــه أن يطلــع عـــىل مــوت فـــالن، قبــل أن يطلـــع عليــه البعيـــد 
ومثلـه قـدوم ...ه مـن يريـد أن يـضله مـن اإلنـس فيخـرب بـ،عنه من بنـي اإلنـسان

ك،الغائــب ــ ــضالة ونحــو ذل عــون ِ فهــذه أمــور ميــسورة للجــن، فيطل، ومكــان ال
﴿بعض األنـس هبـا إلضـالهلم 

﴾الـصدور واإلخبـار بـه فلـيس يف ، وأمـا االطـالع عـىل مـا 
خبــــار اهللا عــــز وجــــل مــــن شــــاء مــــن عبــــاده الــــذين طــــوق أحــــد مــــنهم إال بإيف 

﴿ :ارتضاهم للرسالة كـام قـال
﴾،ُهمـِلُ نعـم لـيس مـن هـذا القبيـل مـا ي  ،ه الرجـل الـصالحَ
  ألنــه لــو ســئل عنــه قبــل ذاك مل يــستطيع اجلــزم بــه، فألنــه،ثـم يقــع كــام أهلــم

                                                
 ..كذا )١(



 
 

٥٧ 
 بخـــالف النبــــي ؟ أم مـــن وحـــي الــــشيطان، إهلــــام الـــرمحن هــــوال يـــدري أمـــن

﴿﴾. 
ــأ بــه اإلنــسان بفراســته ومالحظتــه الدقيقــة التــي ال  ــضا مــا يتنب ً ولــيس منــه أي

ً وقد وقع يل شخـصيا مـن هـذا النـوع حـوادث كثـرية لـوال أننـي ،يتنبه هلا غريه
ًســـباهبا الطبيعيــة لظنهـــا النـــاس كـــشفا صـــوفياكنــت أبـــادر إىل الكـــشف عـــن أ ً! 
ـــك أننـــي كنـــت يومـــا  إذ ،حلقـــة الـــدرس أنتظـــر أن يكتمـــل اجلمـــع يف ًفمـــن ذل

قلــت ملــن عــن يمينــي ـ وهــو حــي يــرزق ـ بعــد قليــل يــدخل فــالن ـ لــشاب 
ً فنظـر إىل جليـيس دهـشا كأنـه ! فلم يمض سوى حلظـات حتـى دخـل،سميته
ٌ: يقــــول ْأكــــشف َ  ،ثــــم رشحــــت لــــه رس املــــسألة.فراســــةال بــــل هــــي ال:  فقلــــت؟َ

ـــك أن الـــشاب املـــشار إليـــه أعـــرف أن لـــه دراجـــة عاديـــة يـــأيت عليهـــا إىل  وذل
ـــك .الـــدرس ـــضا أن الراكـــب هلـــا إذ أرد النـــزول عنهـــا أوقـــف حتري ًوأعـــرف أي

 وأنـه عنــد ذاك يــسمع ،رجليـه إذا اقــرتب مـن املكــان الـذي يريــد النـزول عنــده
ن النـــوع املعـــروف مـــ الـــشاب  وكانـــت دراجـــة،منهـــا صـــوت بعـــض مـــسنناهتا

 ، والــصوت الــذي يــسمع منهــا عنــد النــزول أنعــم مــن األخريــات،»الــسباقية«بـــ
وكـان هـو الوحيـد الـذي يركبهـا مــن بـني الـذين حيـرضون الـدرس عـادة، فلــام 

ــزول ك الــصوت،أراد الن ــ  ، فعرفــت أنــه هــو، وأوقــف رجليــه طــرق ســمعي ذل
 !وأخربت جلييس به، فكان كذلك

صـدد تقريـر مـسألة  يف ًا ـ ويتفـق مثلـه لغـريي ـ أننـي وأنـاوقـد اتفـق يل مـرار
 فـــإذا فرغـــت ، فأشــري إليـــه بـــأن متهــل،يقــوم بعـــض احلــارضين يريـــد أن يـــسال

:  فــأقول!مــا أردت الــسؤال عنــه قــد حــصل: فيقــول.اآلن فــسل: منهــا قلــت لــه



 
 

٥٨ 
 وتــارة بقـصد مــن ،ًفمثـل هـذه اإلجابــة قـد تقــع تـارة عفـوا! ؟أهـذا هـو الكــشف
 بحكم مركزه قـد ينتبـه ملـا ال ينتبـه لـه احلـارضون فيعـرف مـن املدرس الذي

ِعالمات خاصة تبـدو لـه مـن الـذي يريـد الـسؤال مـا هـو سـؤاله فيجيبـه قبـل أن 
 وإنـام ،نفـسه يف  فيظن كثري من الناس أنـه كـشف أو إخبـار عـام يـضمر!يسأل

نفـــــوس  يف  ويــــستغل ذلـــــك بعــــض الــــدجالني فيلقــــون،هــــو الظــــن والفراســــة
 فيتقبلــــون ، وأهنــــم يعلمـــون الغيـــب،م يطلعــــون عـــىل الـــضامئرمريـــدهيم أهنـــ

 وال ، حتـــى أن الكثـــري مـــنهم ال يـــسافرون،ذلـــك مـــنهم ببـــساطة وســـالمة قلـــب
ـــأتون عمـــال هيمهـــم بكـــل ( فكأنـــه عنـــدهم ، إال بعـــد موافقـــة شـــيخهم عليـــه،ي

 .واهللا املستعان). يشء عليم
  ) ٢٣٩-٢٣٨/ ٢(" التعليق على التنكيل"



 
 

٥٩ 

 
 

 إال أراين مــا: فقــال الليــل مــن أيب دعــاين دُحــُأ رضَحــ ملــا«: قــال جــابر عــن
 أعــز بعــدي أتــرك ال وإين ،ص النبــي أصــحاب مــن يقتــل مــن أول يف ًمقتـوال
 واســــتوص ،فـــاقض ًدينــــا عـــيل فـــإن ص اهللا رســــول نفـــس غــــري ،منـــك عـــيل

ـــك  رواه .»قـــرب يف آخـــر مـــع ودفنتـــه قتيـــل أول كـــانف فأصـــبحنا ،ًخـــريا بأخوات
 .البخاري

 ]: قال اإلمام[
علــم أن هــذا لـيس مــن قبيــل العلــم بالغيـب، فإنــه ال يعلــم الغيــب ُينبغـي أن ي

إال اهللا، وال مــــن بــــاب إطــــالع اهللا عبــــاده عــــىل الغيــــب، كــــام يظــــن كثــــري مــــن 
﴿: اجلهال، فـإن اهللا تعـاىل يقـول

﴾ وإنـام هـو مـن قبيـل اإلهلـام الـصادق، والفـرق بينـه وبـني ،
الـوحي، أن اإلهلـام غـري معـصوم مـن اخلطـأ والتخلـف، بخـالف الـوحي فإنــه 
ًمعصوم دائام، فاحفظ هذا فإنه بـه تـزول مـشكالت كثـري مـن الكرامـات التـي 

هــال أهنـــا مــن االطــالع عــىل الغيـــب، واجلــزم بــه كفــر، ألنـــه يظــن أولئــك اجل
خالف القرآن، ولذلك يبـادر املتمـسكون بـه إىل إنكـار مثـل هـذه الكرامـات 

واد واحلـق مـا ذكرنـا،  يف واد وأولئـك يف بزعم أهنـا خمالفـة للقـرآن، فهـؤالء



 
 

٦٠ 
والتوفيـــق مـــن اهللا تعـــاىل، فعـــض عـــىل هـــذا التحقيـــق بالنواجـــذ، فإنـــك قـــد ال 

 .غري هذا املكان  يفتراه
  ).٣/١٦٧٤"(حتقيق مشكاة املصابيح" 

  



 
 

٦١ 

 
 

 هل الرؤية هي من الغيب أم ليست من الغيب؟  :السائل
 ةالـــرؤى جــزء مـــن ســـت: الـــرؤى غيــب وقـــال عليـــه الــصالة والـــسالم :الــشيخ

 .و كام قال عليه الصالة والسالم أ)١(ًوثالثني جزءا من النبوة
 . نعم:مداخلة
  نعم؟:الشيخ
 .الرؤية الصاحلة :مداخلة
 .الصاحلة نعم :الشيخ
 . نعم:مداخلة
 ..طيب، فهي غيب :الشيخ
هـل هنـاك أحـد يعلـم بالغيـب إال مـن علمـه اهللا سـبحانه ..طيب هـل :مداخلة

 .هبةأن العلامء يعلمون هذه الرؤى : وتعاىل من األنبياء؟ كام قلت
 .نعم يعلمون كإهلام من اهللا عز وجل: أنا ما قلت :الشيخ

                                                
 .»ًالرؤيا الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة«: ولفظه) ٦٥٨٨قم{(البخاري  )١(
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 يلهمهم بعض الغيب؟..:  يعني,ًيلهمهم غيبا :مداخلة
 .ًهذا ليس غيبا بارك اهللا فيك.ال :الشيخ
 ..تفضل :مداخلة
لنعــرف مـا هــو الفــرق ..ًالغيــب اآلن هـذا الــسؤال احلقيقـة مهــم جـدا :الـشيخ

ًيـــصيب هبـــا أحيانـــا ويتحـــدث هبـــا بعـــض بـــني العلـــم بالغيـــب والفراســـة التـــي 
كتب السنة الصحيحة من جهة ويغايل فيهـا الـذين ينتمـون إىل التـصوف مـن 

 لقــد كــان«: ًجهـة أخــرى، أظـنكم مجيعــا تعلمــون قولـه عليــه الــصالة والـسالم
َّأمتــــي حمــــدثون لقــــد كــــان فــــيمن قــــبلكم حمــــدثون، فــــإن يكــــنيف  أمتــــي  يف َّ

ملهمــون اإلهلــام لــيس هــو الــوحي : أي: َّ، ومعنــى حمــدثون)١(»َّحمــدث فعمــر
ًلكنــه يلتقــي مــع الــوحي أحيانــا مــن حيــث اكتــشاف مــا ســيقع ظنــا ولــيس يقينــا  ً ً

ًإن هــذا ســيكون حــتام إال مــا : الــذي أهلــم بــيشء ال يــستطيع أن يقــول: يعنــي
ًجــدا وهــو يعــرتف بأنــه لــيس معــصوما، أمــا الــوحي فهــو يقطــع هبــا ..ًنــدر جــدا ً

 هـذا الـذي أوحـاه اهللا إليـه هـو مـن وحـي الــسامء ًكـام هـو حـي متامـا يقطـع بـأن
ال يدخلــه شـــك وال لــبس وال ريـــب، فـــاآلن لقــد كـــان فــيمن قـــبلكم حمـــدثون 

ملهمـــون، فـــام هـــو : ثون؟ أيَّدُأمتـــي فعمـــر مـــا هـــو معنـــى حمـــ يف فـــإن يكـــن
اإلهلــام؟ أنــتم تعرفــون أن عمــر بــن اخلطــاب حتــدث بــأمور نــزل القــرآن عــىل 

، )٢(لـو حجبـت نـساءك فـأنزل اهللا آيـة احلجـاب: ًوفق ما حتـدث بـه كقولـه مـثال
                                                

 ).٦٣٥٧رقم( مسلم )١(
 ).٤٢١٣رقم( البخاري )٢(



 
 

٦٣ 
لو اختذنا من مقام إبراهيم مصىل إىل آخره، من هذا ..لو اختذنا: ًوقوله مثال

 بالـسند الـصحيح أنـه عـن أيب بكــر "املوطــأ" يف القبيـل مـا رواه اإلمـام مالـك
أرض تتعلق بإرث أوالد أيب بكر ريض اهللا  يف البنته عائشة: الصديق أنه قال

 ًأنه هذه ألختـك واألخـت هـي كانـت ال تـزال جنينـا:  قال فيام أذكر اآلنعنه،
بطن  يف هي التي: وأين أختي؟ قالت: بطن زوج أيب بكر الصديق، قالتيف 

ًفالنة، وفعال رزقت بنتا فكانت ترث مع أختها تلـك األرض بوصـية مـن أيب  ً
لـصحيح  وبالـسند ا»املوطـأ« يف يف هذا اإلهلـام وهـذه القـصة..بكر الصديق

املوطأ يوجد روايات مقطوعات وبالغات كثري  يف الذي ال إشكال فيه؛ ألنه
كتب أخرى، أما هذه القصة فهي  يف منها ال يصح وإن كانت موصولة بعضها

 .صحيحة
إذا عرفنـا هـذه احلقيقـة الفـرق بـني الـوحي وبـني اإلهلـام يمكننـا نحــن اآلن 

ســـريين فـــرس الرؤيـــة صـــلب اإلجابـــة إىل رجـــل عـــامل مثـــل ابـــن  يف أن نـــدخل
أهنــا ســتكون : ٌّالتــي قــص عليــه قــاص مــا أو رائــي مــا فهــو ال يــستطيع أن يقــول

ًكذلك، فإذا هذا لـيس مـن بـاب االطـالع عـىل الغيـب إطالقـا وإنـام هـو الظـن  ً
والظن قد يصيب وقد خيطئ وهذا يقع من العلـامء بمناسـبات كثـرية وكثـرية 

الوقــائع ويومهــون النــاس ًجـدا حتــى أن بعــض مــشايخ الطــرق يــستغلون هــذه 
صـدور النـاس، واحلقيقـة أنـه لـيس  يف أهنا كشوفات وأهنـم يطلعـون عـىل مـا

ًيشء مــــن ذلـــــك إنــــام هـــــي الفراســــة، فـــــإذا وســــأقص بعـــــض مــــا وقـــــع يل أنـــــا 
ًشخــصيا مــع كــشف الــرس لكــي ال تنغــشوا بــبعض مــا قــد تــسمعون مــن بعــض 

 تأويــل الرؤيــا النــاس، إذا تبــني أن ابــن ســريين وأمثالــه ممــن قــد يوهبــون علــم



 
 

٦٤ 
فذلك ليس من باب االطـالع عـىل الغيـب؛ ألنـه ال يعلـم الغيـب إال اهللا بـنص 

﴿: ًالقرآن الكريم أيضا يف القرآن الكريم ثم كام قال
  ،﴾) هـو األمـر : ، الغيـب)٢٧، ٢٦: اجلـن

 أن اهللا عــز وجــل أوحــى، أمــا العــامل ذو الفراســة صي يقطــع بــه الرســولالــذ
أو مفرس املنام فهـذا مل يطلـع عـىل الغيـب فقـد يـصيب وقـد خيطـئ أنـا أقـص 

ال تـــدل عـــىل صـــالح وال : ًلكـــم بعـــض القـــصص التـــي وقعـــت يل وهـــي أوال
عنـــده يشء مـــن العلـــم  يف تـــدل عـــىل طـــالح، وإنـــام تـــدل أنـــه هـــذا املـــسؤول

 من اليقظة فأصـاب اهلـدف، فلـو أراد أن يغـش هـؤالء النـاس ويف عنده يشء
 .هذه كشوفات وأنتم تنكروهنا: سيقول هلم

ح الـساعات ملـا دخـل عـيل أحـد ّلَصـُدكـاين أ يف ً أنا أذكر جيدا أنني كنـت
إخوانـــــا مـــــن الفلـــــسطينيني الـــــذين كـــــانوا فـــــروا مـــــن ظلـــــم اليهـــــود إىل دمـــــشق 

 .وتعرفوا عىل الدعوى السلفية واحلمد هللا
ــــا يبــــدأ موضــــوع  ًجــــاءين يومــــا ومعــــه رجــــل فــــالح وأنــــا أعلــــم مــــسبقا وهن ً

بعــض القـرى التـي حــول بلـدة محــص  يف ًالفراسـة أعلـم مــسبقا أن هـذا أسـتاذ
 »ِربكــو«الطريــق إىل حلــب، فــأطلعني عــىل ســاعة اســمها األجنبــي  يف هنــاك
انظــر الــساعة هــذه تقــف نريــد نــصلحها ألخوانــا هــذا، ففهمــت أن أخــوه : قــال

ك القريــة، رأســا قلــت لــههــذا مــ اشــرتاها مــن هنــا مــن دمــشق مــن املحــل : ًن تلــ
نعم، ومل هيتم هبا، لكن أنا لفـت نظـره؛ ألنـه هـو معنـا سـلفي، : الفالين؟ قال

هــا أنـــا عرفــت أن هـــذه الـــساعة , هـــا أنــتم تنكـــرون الكــشف هـــذا كـــشف: قلــت
قريــة بعيــدة عــن دمــشق نحــو مائــة ومخــسني مــائتني كيلــو مــرت  يف الــذي ســاكن



 
 

٦٥ 
ــــأقولو اشــــرتها مــــن أيــــن؟ مــــن دمــــشق، فأصــــبت هــــذه : قريبــــة مــــن محــــص ب

  دمــشق  يف فراسـة؛ ألين ربطـت بــني املاركـة هــذه مـا هـي معــروف تاجرهـا إال
 يف وهـذا الــذي يريــد أن يــشرتهيا ال بــد مــا يـأيت إىل هنــا؛ ألنــه مــا هــو موجــودة

هــذا كــشف ..ًبلــد آخــر، فأصــاب اهلــدف متامــا، فلفــت نظــره إىل النكتــة هــذه
 .م تنكروا الكشفوأنت

 لكــــــن بــــــنفس الوقــــــت نكتــــــة أبلــــــغ مــــــن هــــــذه بكثــــــري دخــــــل إيل طالــــــب 
ـــرصف إىل  يف طالـــب علـــم قـــوي فـــيام يـــسمى بعلـــوم اآللـــة..علـــم النحـــو وال

ــضمري : ًبعــدما ســلم طبعــا! آخــره يقــول يل يــا شــيخ ّآيــة أشــكل عــيل مرجــع ال
لـت  مـا ق»لعـل«انظـر بقـى : فيها آية أشكل عليه مرجـع الـضمري فيهـا، قلـت لـه

ك تعنــي قولــه تعــاىل: هــي كــذا؛ ألين حمتــاط، قلــت: لــه ﴿: لعلــ
﴾)واهللا هـذه فلـام رجعـت : ، قـال)١٩٠: األعراف

مــا زلــتم تنكــرون الكــشف هــذا الكــشف مــا صــار معــي أنــا؟ صــار : قلــت هلــم
 يف ا هــو رجــل طالــب علــم أقــوى منــيمعــي إذا صــح التعبــري كمبيــوتر إهلــي مــ

آيـــة إىل أيــــن راجــــع؟ عــــىل حــــدود مــــا  يف علـــوم اآللــــة أشــــكل عليــــه الــــضمري
 .هي..هي: لعلها هي، قال: علمت أنا استحرضت هذه اآلية قلت له

 يف ًفــإذا هـــذا مـــا هــو كـــشف هـــذا عبــارة عـــن فراســـة وعــن مقـــدمات تكـــون
ــــا، كــــذ ــــا وخيطــــأ أحيان ًنفــــس املتفــــرد فيــــصيب اهلــــدف أحيان لك املفــــرس أو ً

ً أحيانـــا هـــذا لـــيس أن لـــه عالقـــة ئًاملـــؤول للـــرؤى قـــد يـــصيب أحيانـــا وخيطـــ
 .ًإطالقا بأنه اطلع عىل الغيب هذا جواب ما سألته

  ) ٠٠: ١١: ٦٨٨/١١ (" اهلدى والنور "



 
 

٦٦ 

 
 

 اقتــبس مــن«: ص اهللا رســول قــال :قــال عــنهام اهللا ريض عبــاس ابــن عــن
 .»زاد ما زاد السحر من شعبة اقتبس ،النجوم من ًعلام
 .)صحيح( 
 مــن أهلهــا يــهِعَّيد مــا هــو النجــوم علــم مــن عنــه واملنهــي: ]املنــذري[ قــال 

 ،الــثلج ووقــوع ،املطــر كمجــيء ،الزمـان مــستقبل يف اآلتيــة احلــوادث معرفـة
 ذلـك يـدركون أهنـم ويزعمـون ذلـك ونحـو ،األسـعار وتغيـري ،الـريح وهبـوب
 وهـــذا ،األزمـــان بعـــض يف وظهورهـــا ،وافرتاقهـــا واقرتاهنـــا ،الكواكـــب بـــسري
 املــشاهدة طريــق مــن يــدرك مــا فأمــا ،غــريه أحــد يعلمــه ال ،بــه اهللا اســتأثر علــم
ــزوال بــه يعــرف الــذي النجــوم علــم مــن  الليــل مــن مــىض وكــم ،القبلــة وجــه ال

 .أعلم واهللا ،لنهيا يف داخل غري فإنه ،بقي وكم ،والنهار
 ]: ًقال اإلمام معلقا[

ومـــن ذلــك عنـــدي التنبــؤ بنـــزول املطــر، وتـــساقط الــثلج، وهبـــوب :  قلــت
ك اليــوم مــوازين دقيقــة ســخرها اهللا للنــاس  الريــاح، ونحوهــا، فــإن ملعرفــة ذلــ

هـــذا الزمـــان، مثـــل الـــساعات التـــي يعـــرف هبـــا الوقـــت، فـــال عالقـــة لـــذلك يف 
 .البتة بعلم النجوم املذموم

  ).٣/١١١٣" (التعليق على الترغيب والترهيب"



 
 

٦٧ 

 
 

 ]: عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهقال [
 .» يا سارية اجلبل ،يا سارية اجلبل«

  مــن اهللا تعــاىل لعمـــرًممــا ال شــك فيــه أن النــداء املــذكور إنـــام كــان إهلامــا
ك بغريــو ــ لكــن  وص  كــام ثبــت عــن النبــي" حمــدث " فأنــه ،ب عنــهلــيس ذل

 فاســتدالل ،أنــه رآهــم رأي العــني، ولــيس فيــه أن عمــر كــشف لــه حــال اجلــيش
عـىل إمكـان  وبعض املتصوفة بذلك عىل ما يزعمونه من الكـشف لألوليـاء

ذلـك مـن صـفات  و كيـف ال،القلـوب مـن أبطـل الباطـل يف اطالعهم عىل مـا
 .الصدور يف االطالع عىل ما والغيبرب العاملني املنفرد بعلم 

اهللا عـــز وجــــل  وو ليـــت شــــعري كيـــف يــــزعم هـــؤالء ذلــــك الـــزعم الباطــــل
﴿: كتابـه يف يقـول
﴾  فهل يعتقدون أن أولئـك األوليـاء رسـل مـن رسـل اهللا حتـى يـصح أن

ســـبحانك هـــذا هبتـــان ! ! إيـــاهميقـــال إهنـــم يطلعـــون عـــىل الغيـــب بـــإطالع اهللا
 .عظيم

 فهـــو مـــن ،ًعـــىل أنـــه لـــو صـــح تـــسمية مـــا وقـــع لعمـــر ريض اهللا عنـــه كـــشفا
 فلــيس جمــرد صــدور ،ًاألمــور اخلارقــة للعــادة التــي قــد تقــع مــن الكــافر أيــضا



 
 

٦٨ 
مثلـــه بالــــذي يـــدل عــــىل إيــــامن الـــذي صــــدر منـــه فــــضال عــــىل أنـــه يــــدل عــــىل 

دة إن صـــدر مـــن مـــسلم فهـــو لـــذلك يقـــول العلـــامء إن اخلـــارق للعـــا وواليتـــه
يرضبون عـىل هـذا مثـل اخلـوارق التـي تقـع عـىل ، وكرامة وإال فهو استدراج
  فتمطـــــــر،أمطـــــــري: آخـــــــر الزمـــــــان كقولـــــــه للـــــــسامء يف يـــــــد الـــــــدجال األكـــــــرب

غـــــري ذلـــــك ممـــــا جـــــاءت بـــــه األحاديـــــث ، وأنبتـــــي نباتـــــك فتنبـــــت: لـــــألرضو
 .الصحيحة

 مـن " أغـسطس " عـدد ومن األمثلة احلديثة عىل ذلك مـا قرأتـه اليـوم مـن
 هــذا العــامل اململــوء ":  حتــت عنــوان" املختــار "الــسنة الــسادسة مــن جملــة 

 فتـــــاة شـــــابة ذهبـــــت إىل " قــــصة ٢٣ ص "باأللغــــاز وراء احلـــــواس اخلمـــــس 
بعـــــد معـــــارك مريـــــرة معـــــه فـــــسخت ، وجنـــــوب أفريقيـــــا للـــــزواج مـــــن خطيبهـــــا

هـي ، وراباضـط يف أخـذت الفتـاة تـذرع غرفتهـا، وخطبتها بعد ثالثة أسـابيع
لكنهـا قـررت  و" ؟مـاذا أفعـل... أواه يـا أمـاه": أعامقها بـال انقطـاع يف تصيح

 وبعــد أربعــة أســـابيع تلقــت منهــا رســـالة ؟أال تــزعج أمهــا بـــذكر مــا حــدث هلـــا
 لقــد كنــت أهــبط الــسلم عنــدما ســمعتك تــصيحني ؟ مــاذا حــدث": جــاء فيهــا

 مــع تــاريخ ًالة متفقــاكــان تــاريخ الرســو." ؟مــاذا أفعــل... أواه يــا أمــاه": قائلــة
يف املقــال املــشار إليــه أمثلــة و."اليــوم الــذي كانــت تــصيح فيــه مــن أعامقهــا 

 " االستــشفاف " و" التخــاطر "أخــرى ممــا يــدخل حتــت مــا يــسمونه اليــوم بـــ 
 اكتفينـا بالـذي أوردنـاه ألهنـا أقـرب األمثـال " البـصرية الثانيـة "يعرف باسـم و

ي طاملــــا ســــمعت مــــن ينكرهــــا مــــن  التــــ،مــــشاهبة لقــــصة عمــــر ريض اهللا عنــــه
 أو أهنــا تتــضمن نــسبة العلــم بالغيـــب إىل !املــسلمني لظنــه أهنــا ممــا ال يعقـــل

 بيـــنام نجـــد غـــري هـــؤالء ممـــن أرشنـــا إلـــيهم مـــن املتـــصوفة يـــستغلوهنا ،عمـــر



 
 

٦٩ 
ـــــاء عـــــىل الغيـــــب فالقـــــصة  .الكـــــل خمطـــــئ، وإلثبـــــات إمكـــــان اطـــــالع األولي

حيـث أنقـذ بـه جـيش املـسلمني  ،هي كرامة أكرم اهللا هبا عمـر وصحيحة ثابتة
لكـــن لـــيس فيهـــا مـــا زعمـــه املتـــصوفة مـــن االطـــالع  ومـــن األرس أو الفتـــك بـــه

 )التخـــاطر( أو )يف عـــرف الــرشع(إنــام هـــو مــن بـــاب اإلهلــام ، وعــىل الغيـــب
هـــذه  يف  فقـــد يـــصيب كـــام،عـــرف العـــرص احلـــارض الـــذي لـــيس معـــصومايف 

كـــان البـــد لكـــل لـــذلك ، وقـــد خيطـــئ كـــام هـــو الغالـــب عـــىل البـــرش واحلادثــة
 كـل مـا يــصدر منـه مـن قـول أو فعـل خـشية الوقــوع يف ويل مـن التقيـد بالـرشع

وصـــفها اهللا تعـــاىل بوصـــف   فيخـــرج بـــذلك عـــن الواليـــة التـــي،املخالفـــةيف 
﴿: جامع شـامل فقـال

﴾ .شخــــصا قــــد إذا رأيـــت: لقـــد أحــــسن مـــن قــــالو 
فإنــــه ...مل يقــــف عــــىل حــــدود الــــرشع وفــــوق مــــاء البحــــر قــــد يــــسريو...يطــــري

 بدعي ومستدرج
  ).١٠٤-٣/١٠١"(الصحيحة"
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 إىل قصة سامع سـارية لكـالم عمـر بـن اخلطـاب، "اآليات البينات" يف أشار اآللويس[
 ]: ق األلباين عليها قائالَّفعل

يــشري إىل مــا رواه عبــد اهللا بـــن وهــب عــن ابــن عجـــالن عــن نــافع عــن ابـــن 
فبيــنام :  قـال)سـارية(: س علـيهم رجـال يقـال لــهَّه جيــشا ورأَّجـَعمـر أن عمـر و

 ثـم قـدم )ثالثـا(يـا سـارية اجلبـل يـا سـارية اجلبـل : عمر خيطب فجعل ينـادي
ري املــــؤمنني هزمنــــا فبيــــنام نحــــن يــــا أمــــ:  فقــــال؟رســــول اجلــــيش فــــسأله عمــــر

 فأســـندنا ظهورنـــا باجلبـــل )ثالثـــا(يـــا ســـارية اجلبـــل : كـــذلك إذ ســـمعنا مناديـــا
 .إنك كنت تصيح بذلك: فقيل لعمر: قال.فهزمهم اهللا

 ومـن )٧/١٣١( " البدايـة " يف وهذا إسناد جيد حسن كام قـال ابـن كثـري
كـل مـا يـروى عـن  و،)٣/١٨١/١( " الـدالئل " يف هذا الوجه رواه البيهقـي

 روض الريــاحني " يف هـذه القـصة سـوى هـذا فـال يثبـت مثـل مـا جـاء يف عمـر
ــــه كــــشف لعمــــر عــــن حــــال ســــارية وأصــــحابه مــــن املــــسلمني )٢٥ص ( "  أن

وحـــــال العـــــدو؛ فإنـــــه ال أصـــــل لـــــه، وإنـــــام هـــــو مـــــن ترهـــــات الـــــصوفية لـــــدعم 
 .نسأل اهللا السالمة.كشوفاهتم املزعومة

  ).١٥٣ص"( مساع األمواتعدم يف حتقيق اآليات البينات"
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ص
 

حديث معاوية بن احلكم الـسلمي املعـروف بحـديث اجلاريـة أنـه قـال للنبـي  يف جاء[
 :]ص

 وإن باإلسـالم اهللا جـاء وقـد بجاهليـة عهـد حـديث إين اهللا رسـول يا: قلت
ـــــــا ـــــــأتو رجـــــــاال من ـــــــأهتم فـــــــال": قـــــــال .الكهـــــــان ني ـــــــا: قلـــــــت ."ت  رجـــــــال ومن

 قلــت قــال ."يــصدهنم فــال صــدورهم يف جيدونــه يشء ذاك": قــال.يتطــريون
 فـذاك خطـه وافـق فمـن خيـط األنبيـاء مـن نبي كان": قال.خيطون رجال ومنا

 .مسلم رواه ."
 ]: »فذاك«: صقال اإلمام معلقا عىل قوله [

 ذاك النبـي كـان معجـزة وقـد وهو كـالتعليق باملحـال ألن خـط.أي مصيب
 انقضت، فكيف يمكن أن نعرف املوافقة؟

  ).١/٣١١"(حتقيق مشكاة املصابيح"
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  فيـــــــــه جــــــــواز هـــــــــذا » ..قــــــــد كـــــــــان نبــــــــي خيــــــــط«: صهــــــــل قـــــــــول النبــــــــي : [الــــــــسائل

 ]الفعل؟
عض األنبيـــاء نعـــم، املعنــى أن اهللا تبـــارك وتعـــاىل كــان قـــد جعــل لـــب :الــشيخ

األحاديــث أنــه يــونس عليــه الــسالم كــان قــد  يف ويف بعــض األقــوال ومل يــرد
جعــل لــه وســـيلة يتوصــل هبـــا إىل معرفــة بعــض املغيبـــات، بواســطة الـــرضب 

 ربـط إصــابة الرمـال بــأن يوافـق معجــزة ذلـك النبــي، صعـىل الرمـل، فــالنبي 
فمـن «: لـسالموهذا كام يقول العلـامء مـن بـاب التعليـق باملحـال، قـال عليـه ا

 وال شـك أن هـذه املوافقـة ال »ُوافق خطه خط ذاك النبـي فـذاك هـو املـصيب
ك النبــي أوال كانــت هــذه املعجــزة خاصــة بــه،  ًيمكــن الوصــول إليهــا؛ ألن ذلــ

ـــــا ـــــرضب بالرمـــــل : ًوثاني ـــــدع كتابـــــا يتخـــــذ وســـــيلة ملعرفـــــة طريقـــــة ال ًهـــــو مل ي
املحـال،  يف جيـزًليكتـشف هبـذه الطريقـة شـيئا مـن الغائـب فهـو مـن بـاب التع

ك النبــي  قــد كــان نبــي مــن األنبيــاء خيــط فمــن وافــق خطــه هــذا الرمــال خــط ذلــ
 .فذاك هو املصيب، وهذا أمر مستحيل

  خطـــني ] ثـــم يمـــسح[األرض  يف خطـــوط كثـــرية]بعـــضهم يرســـم[ :مداخلـــة
األخـــري خطـــان فهـــذا عالمـــة النجـــاح، وإن بقـــي اخلـــط  يف خطـــني، فـــإذا بقـــي
 .فهذا عالمة الفشل

 ماذا؟ يف المة النجاحع :الشيخ
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 ] من أجله[األمر الذي أتى هذا الرجل  يف :مداخلة
 .ملعرفة الغيب يعني :الشيخ
  فهـــل هـــذا مبـــاح لألثـــر وارد عـــن النبـــي هبـــذه الطريقـــة أو هـــذا مـــن  :مداخلـــة

 طريقة الكهان؟
هــذا، كيــف يمكــن أن  يف لــيس عــن الرســول طريقــة معينــة..ال هــذا :الــشيخ

هـذا .. إصـابة الرمـال بـأن يوافـق خـط ذلـك النبـي ثـميدع لنا طريقـة وهـو يعلـق
القـــــرآن  يف أســـــلوب مـــــن أســـــاليب الرســـــول عليـــــه الـــــسالم وإال فـــــنحن نقـــــرأ

﴿: الكريم قوله تعاىل
﴾)الغيبيـة باختـاذ وسـائل  فـال يمكـن الوصـول إىل األمـور)٢٧ -٢٦: اجلن 

مل يـــرشعها ربنـــا تبـــارك وتعـــاىل، فـــسواء كانـــت هـــذه الـــصورة وألول مـــرة أنـــا 
أســـــمعها أو صــــــور أخـــــرى ممــــــا يتعاطاهــــــا الرمـــــالون هــــــؤالء أو املنجمــــــون 
فـــاملهم أهنـــم حيـــاولون بـــذلك الوصـــول إىل معرفـــة بعـــض املغيبـــات إن مل 

أهنـــــم : أييكونـــــوا كـــــام أعتقـــــد يـــــدجلون عـــــىل النـــــاس ويموهـــــون علـــــيهم، 
ًيعلمـــون أهنـــم لـــيس عنـــدهم طريقـــة متوارثـــة مـــثال حتـــى تتـــصل بـــذاك النبـــي، 
هبـــذه الطريقـــة يعرفـــون بعـــض املغيبـــات، هـــم يعلمـــون أهنـــم يـــدجلون عـــىل 
ًالنــاس ويدلــسون علــيهم ابتغــاء مــادة عاجلــة فعــال، فــال جيــوز هــذا التعـــاطي 

ًا أو مــن أتــى عرافــ«: بعــض األحاديــث األخــرى يف ولــذلك قــال عليــه الــسالم
 وكأنــه عليــه الــسالم »ًكاهنــا فــصدقه بــام يقــول فقــد كفــر بــام أنــزل عــىل حممــد

﴿: هذا احلديث إىل اآلية الـسابقة وهـي قولـه تعـاىل يف يشري
﴾) فهـذا الكـاهن أو العـراف )٢٧ -٢٦: اجلـن 



 
 

٧٤ 
مكـــن أن يـــوحي اهللا إليـــه بـــيشء مـــن علمـــه بالغيـــب أو الرمـــال لـــيس رســـول ي

تبــارك وتعــاىل؛ هلــذا كــان تعــاطي هــذا الــرضب بالرمــل أو أي وســيلة ممــا فيــه 
 .بمثل هذه اآلية الكريمة] كفر[التدجيل عىل الناس هو 

 خمرج من امللة؟ :مداخلة
هــــذا خيتلــــف بــــني الكفــــر العمــــيل والكفــــر االعتقــــادي، فــــإن كــــان  :الــــشيخ

ك بق ك ًمــستحال ذلــ لبــه فهــو كفــر اخلــروج عــن امللــة، وإن كــان يعتقــد بــأن ذلــ
 يف ال جيـوز كــام يأكــل املــرايب الربــا ويــرسق الــسارق وإىل آخــره كــل هــؤالء

ًاملنزلـــة ســـواء، مـــن اســـتحل بقلبـــه شـــيئا مـــن املحرمـــات فهـــو كـــافر كفـــر ردة، 
ومن اقتـرص اسـتحالله عـىل العلـم دون االسـتحالل القلبـي فهـو كفـر معـصية 

 .دةوليس كفر ر
  )٠٠: ٠٦: ١٨/أ٥" (رحلة النور"



 
 

٧٥ 

 
 يف مجـع الـرقم: الكفني الرقم تـسعة وتـسعني، يعنـي يف يتكون: يقول] بعضهم: [السائل
تـسعة : الكف األيمن بعدد ثامنية عرش، ويف األيرس بواحـد وثامنـني، جممـوعهام يف خطني

 وبعــض النــاس يقــرؤون الكــف، فــام حكــم هــذه أســامء اهللا احلــسنى،: وتــسعني، وهــي يقــول
 ذلك؟

هـــذا ممـــا ال يلتفـــت إليـــه؛ ألن أســـامء اهللا احلـــسنى أكثـــر مـــن تـــسعة  :الـــشيخ
صـحيح البخــاري ومـسلم مـن قولــه  يف ًوتـسعني اسـام، واحلـديث الــذي جـاء

ًإن هللا تـــــسعة وتـــــسعني اســـــام مائـــــة إال واحـــــدا مـــــن «: عليــــه الـــــصالة والـــــسالم ً
أنــه لــيس هللا تبــارك وتعــاىل : احلــديث ال يعنــي فهــذا )١(»أحــصاها دخــل اجلنــة

: ًأن هـذه التـسعة وتـسعني اسـام مـن أحـصاها، أي: أسامء أخرى، وإنـام يعنـي
مــن اســـتخرجها مـــن الكتــاب والـــسنة وعمـــل بمعانيهـــا فكــان ذلـــك بـــشارة لـــه 

 صبعـض األحاديـث الـصحيحة أن النبـي  يف بدخول اجلنـة، وإال فقـد جـاء
 أو علمـه بعـض خلقـه، أو اسـتأثر هـو تبـارك سأل ربه بكل اسم سمى به نفـسه

وتعـــاىل بعلمـــه، فأســـامء اهللا عـــز وجـــل ليـــست حمـــصورة هبـــذا العـــدد الـــذي 
   ..زعم

  )٠١: ٢٨: ٥٧/ب ٢٦" (–األثر -فتاوى جدة"
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 ERROR! BOOKMARK NOT.........رسالة في اختصاص الرب تعالى بمعرفة الغیب المطلق

DEFINED.  
  ٣................................................اب ما ھو علم الغیب الذي اختص بھ اهللا تعالى؟ب] ١[

  ٧........................................ الغیب؟ ونقاش مطول حول ذلك صباب ھل یعلم النبي] ٢[

  ٤٣................................................................... الغیب؟صباب ھل یعلم النبي ] ٣[

  ٤٦...................؟ا حكم الصالة خلف من یعتقد ذلكالغیب؟ وم صباب ھل یعلم الرسول ] ٤[

  ٤٧................................ِلَم جمیع الكائنات َعصباب ال یصح إطالق القول بأن النبي ] ٥[

  ٤٨...........................................................................المغیبات في باب ال كیف] ٦[

  ٤٩..........................................................فباب ال ُیطَّلع على الغیب بطریق الكش] ٧[
البطن یتنافى مع تفرد اهللا سبحانھ بمعرفة الغیب، وإذا قلنا  في باب ھل معرفة جنس الجنین] ٨[

  ٥٠.......................................................بجواز معرفة ذلك فلماذا ُیمنع الذھاب للكھان؟
 الفرق بین ذلك وبین اإللھام نفس الغیر من خصوصیاتھ تعالى وبیان في باب اإلخبار بما] ٩[

  ٥٦..................................................................................................والفراسة
  ٥٩.................................باب ال یعلم الغیب إال اهللا وبیان الفرق بین الوحي واإللھام] ١٠[

  ٦١.....................باب ھل تأویل الرؤى من معرفة الغیب؟ والفرق بین الوحي واإللھام] ١١[
  ٦٦.....................باب ھل التنبؤ بنزول المطر وما شابھ ذلك من علم النجوم المذموم؟] ١٢[

  ٦٧.......................باب رد االستدالل بقصة عمر مع ساریة على إمكانیة معرفة الغیب] ١٣[
  ٧٠...........یا ساریة الجبل؟:  نادىوأصحابھ لما"ساریة"باب ھل ُكشف ِلُعَمر عن حال ] ١٤[

على جواز الخط على الرمل؟" كان نبي من األنبیاء یخط": صباب ھل ُیستدل بقولھ ] ١٥[
.............................................................................................................٧١  

  ٧٢..............................................باب ھل یجوز الخط على الرمل لمعرفة الغیب؟] ١٦[
  ٧٥.....................................................................ھل تجوز قراءة الكف؟باب ] ١٧[

  ٧٦...................................................................................................الفھرس


